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إبراهيم أحمد

عدنان منشد

بابل���و بيكا�س���و �أ�س���م مرم���وق يف �س���ماء 
�لف���ن �لت�سكيل���ي �لعامل���ي، و�سخ�سي���ة فذة 
�سغلت �لق���رن �لع�سرين برمت���ه، وتو�ترت 
�سريته و�آر�وؤه �لتي قلبت مو�زين �جلمال 
و�حتلت حيزً� كبريً� من �لثقافة �ملعا�سرة، 
فالنج���اح �ملتفرد �ل���ذي حقق���ه بيكا�سو يف 
حياته )1881-1973( يعد �أمرً� مل يكن له 

مثيل يف تاريخ �لفن من قبل.
ولع���ل كت���اب فر�ن�سو�ز جيل���و )حياتي مع 
بيكا�سو( �لذي يجمع ب���ن �ل�سرية �لذ�تية 
و��ستعر��ض �لتجربة �لفنية �لتي عا�سرت 
بيكا�سو من �أمث���ال هرني ماتي�ض و�آندريه 
�سابل���ن  و�س���اريل  �لي���و�ر  وب���ول  مال���رو 
و�رغون وبر�ك وكوكت���و مييط �للثام عن 
�أغ���رب �سخ�سي���ة فني���ة ظل���ت خمفية حتت 
بهرج���ة �العالم �ال ع���ن �لنا�ض �لذين كانو� 
على متا�ض حقيقي معها. رمبا يعد �ملخرج 
و�ملوؤل���ف و�ملمث���ل و�لر�س���ام ج���ان كوكتو 
من �أق���رب �لنا����ض �ىل بابل���و بيكا�سو منذ 
�أربعيني���ات �لقرن �ملن�س���رم. وهاهي ق�سة 
ترويها فر�ن�سو�ز جيل���و حول ف�سل �الول 
وتاأل���ق �لث���اين يف عم���ل م�سرح���ي جم���ع 
�الثنن.. ننقل �لق�سة كما وردت ب�سر�حة 
متناهية وبت�سرف قليل عن ترجمة �الديبة 
�لعر�قية مي مظفر �لت���ي �سابها �لعديد من 

�الخطاء.
جاء جان كوكتو يف �أحد �سباحات باري�ض 
�ل�ستوي���ة، م���ع �سديق���ه )ج���ان ماري���ه( �أو 
)يان���وت( كما كان ي�سمي���ه، ليخرب بيكا�سو 
�ن )يان���وت( �أخذ دور )بريو�ض( يف �أنتاج 
م�سرحي���ة )�ندروماك( جلان ر��سن. وقال 
كوكت���و موؤك���دً�: )�سينال �سغرين���ا يانوت 

ق���ام  ق���د  جناح���ًا ملزم���ًا( وكان )يان���وت( 
حت���ى بت�سمي���م �مل�ساهد و�ملالب����ض، ور�ح 
كوكتو ي�س���ف ذلك باأ�سه���اب، وهو ي�سفي 
تاأكيدً� حازمًا على �لت�سادد �لدر�مي مابن 
�ملالب�ض �لبي�ض و�العم���دة �ل�سود للق�سر، 
حت���ى ت�س���ور بيكا�س���و ك���م يب���دو يان���وت 
ملوكيًا بعباءته �الرجو�نية �ل�ساحرة �لتي 
يبل���غ طوله���ا �أكرث م���ن خم�سة ع�س���ر قدمًا، 
خ�سو�س���ًا حينما يلقي بنف�س���ه �أ�سفل �أحد 
�ل�س���المل، منكب���ًا على ر�أ�س���ه. وكانت ثالثة 
�الث���ايف يف �أح���د �مل�ساه���د �ملث���رية ج���دً�، 
تتعلق باأحتياج يانوت �ىل �سوجلان، فهل 
باأمكان بيكا�س���و �ن ي�سمم له و�حدً�؟. فكر 
بيكا�سو للحظة، ثم قال: )هل تعرفان �سوق 
�ل�سارع �ل�سغري يف �سم���ال باري�ض، �أعني 
�سارع”وبو�س���ي”(. ب���دت �لده�س���ة عل���ى 
كوكتو ويان���وت، ولكنهما ق���اال �أجل �نهما 

يعرفانه.

هناك  �ىل  بيكا�سو:”�ذهبا  “ممتاز!”ق���ال 
و�جلب���ا يل ع�س���ا مق�س���ة”. ب���د� �الثن���ان 
غ���ري  �ل�س���يء،  بع����ض  �أرتب���اك  حال���ة  يف 
�أنهم���ا يف �لنهاي���ة خرجا وع���اد� بو�حدة، 
�أخذه���ا بيكا�س���و وق���ال لهم���ا: )ع���ود� بعد 
يوم���ن �ساأوجد منها �سيئًا(. �لق�سة طويلة 
ب���ن كوكتو وبيكا�سو، كما وردت يف حياة 
فر�ن�سو�ز جيلو، ولكننا نلم �ستاتها بال�سكل 
�لتايل: بعد مغ���ادرة كوكتو ويانوت، �أخذ 
بيكا�س���و ق�سيب���ًا حديديًا من �لن���وع �لذي 
يح���رك ب���ه �لن���ار يف �ملوقد �لكب���ري، ور�ح 
يح���رق �لزين���ة �لتجريدي���ة لع�س���ا �ملق�سة، 
ويق�سر طولها �ىل حد معقول، حا�سبًا عدم 

��ستباكه���ا بعباءة يان���وت �الرجو�نية ذ�ت 
�خلم����ض ع�سرة قدم���ًا، وبو�سع���ه �ن يتكئ 
عليه���ا �أي�سًا. حن وق���ت �لعر�ض مل�سرحية 
)�ندروم���اك( جل���ان كوكت���و، مل تك���م ثم���ة 
رغب���ة لبيكا�س���و �ن يذه���ب مل�ساهدتها، وال 
�أن يرى يانوت وهو ي�سهر �سوجلانه �لذي 
�سنعه له. وله���ذ� �أعطى بطاقة �لدعوة �ىل 
فر�ن�س���و�ز جيلو. وكما كان �مل���رء يتوقع، 
كانت ممثالت �لعر�ض حمت�سمات باأزيائهن 
على نحو غ���ث – من �حلنك �ىل �الر�ض – 
و�ملمثل���ون يتقاف���زون ويينططون حولهن 
مثل ج���رذ�ن �الوب���ر�، ويرت���دون تنور�ت 
ق�سرية تك�سف عن �سيقانهم وبطونهم �ىل 

�أق�سى حد.
�أ�سد مايبعث على �لطر�فة و�ال�سى يف لقاء 
كوكت���و وبيكا�س���و كم���ا تقول م���ن �متلكت 
�حلياة م���ع بيكا�سو، �أعم���دة ق�سر �المرية 
)�ندروم���اك( �ل�س���ود، �ذ كلم���ا �أت���كاأ �ملمثل 
�لده���ان  يلط���خ  عل���ى �حد�ه���ا،  )يان���وت( 
�ملائ���ي �لرخي����ض كف���ه. وح���ن يذهب بعد 
ذلك ملعانق���ة �ندروماك يف �أخطر حلظة من 
حلظاته �لدر�مية، فاأنه يرتك طبعة من ذلك 
�لدهان عل���ى ثوبها �البي�ض �لف�سفا�ض، �ذ 
ب���ات من �ملمكن �ن يزع���ق �ملتفرجون، و�ن 
ت���دب ح���االت �ل�سف���ري و�ط���الق �له�سي�ض 

و�لدوي.
م�سرحي���ة  و�نتح���رت  نح���رت  وهك���ذ�، 
)�ندروم���اك( جلن ر��س���ن، على �لرغم من 
�لتعاون �مل�سرتك بن ج���ان كوكتو وبابلو 
بيكا�س���و. والباأ�ض م���ن �لقول �أخ���ريً�، �نه 
�نته���ى مب�سهدن���ا  �ل���ذي  �الع���رج  �ملنط���ق 

�مل�سرحي �ىل مقلب نفايات �المم.

ُول����د كوكتو يف �خلام�ض من متوز 1889 يف 
�ساحية ميزو الفي����ت �لباري�سية، وُتويف يف 
11 ت�سرين �الأول 1963 يف بيته �لذي حتول 
قي �سي����ف عام 2010 �إىل متح����ف ي�ستقطب 
و�الأجان����ب  �لفرن�سي����ن  �ل�سي����اح  م����ن  �آالف����ًا 
�سنوي����ًا. دخل كوكت����و �الأكادميي����ة �لفرن�سية 
�ل�سه����رية ع����ام 1955 لكن����ه �أهم����ل در��ست����ه 
�لثانوي����ة ب�سبب ميله ل����كل ما هو فني و�أدبي 
بوج����ه ع����ام، و�ل�سينم����ا و�مل�س����رح و�ل�سع����ر 
بوجه خا�ض. ن�سر ق�سيدته �الأوىل”م�سباح 
عالء �لدين”�مل�ستوحاة من �ألف ليلة وليلة يف 
�سن �لع�سرين، وتالها بق�سيدة”�الأمري”بعد 
عام فق����ط، و�سّكلت مقابلته مع م�سمم �لباليه 
�لرو�س����ي �سريج د�غيالف، وبيكا�سو، حتواًل 
يف م�سار ميله �الأدبي و�لفني �لعام بالتز�من 
و�لتكعيبي����ن  بال�سريالي����ن  �حتكاك����ه  م����ع 

وبحركة �لد�د�.
�نخرط كوكتو يف كل �أنو�ع �الآد�ب و�لفنون 
وجمالي����ات �ل�سورة و�لكلم����ة بنظرة متاأنية 
وروؤي����ة خاّلق����ة. كان يعت����رب �ل�سع����ر ال غن����ى 
عنه، لك����ن �لكلمة مل تكفه فاأب����دع يف �ل�سينما 
�لت�سكيل����ي.  و�لف����ن  و�مل�س����رح  و�لرو�ي����ة 
�ملجل����ة  و�سفت����ه  كوكتو”�لكوكبة”كم����ا 
�الأدبي����ة �لفرن�سي����ة – يف حماول����ة لتج����اوز 
�سعوب����ة تو�سيف����ه – عا�ض حي����اة م�سحونة 
و�سيجارت����ه  غليون����ه  ب����ن  و�الأدب،  بالف����ن 
وخ�سب����ة  �لكتاب����ة  وورق  �لر�س����م  و�أدو�ت 
�مل�س����رح و�سجي����ج ��ستوديوه����ات �ل�سينما، 
اجة باإب����د�ع عر�سه �ملتحف  فم�س����ت �أيامه �سّ

�ل�سينمائي �لفرن�سي.
مُيّث����ل كوكت����و مدر�س����ة فني����ة و�أدبي����ة قائمة 
بحد ذ�تها تد�خلت فيه����ا �ستى �أنو�ع �الإبد�ع 
و�لكتاب����ة  �الإخ����ر�ج  مث����ل  و�الأدب����ي  �لفن����ي 
�ل�سينمائي����ة، �قتبا�س����ًا وح����و�رً�، و�لتمثي����ل 
و�للغ����ة  و�لر�س����م  و�مل�سرح����ي  �ل�سينمائ����ي 
و�لبالي����ة  و�لرو�ي����ة  و�ل�سع����ر  �ل�سينمائي����ة 
و�لكتاب����ة �ل�سحفي����ة، فه����و �ساح����ب موهبة 
�سامل����ة ومتع����ددة �الأوج����ه، تركت����ه ال يكتفي 
بالكلم����ات بو�سف����ه �ساع����رً� وكاتب����ًا، وه����ذ� 
للر�س����م يف كل �الأوق����ات ويف كل  م����ا دفع����ه 

�الأماكن وعلى خمتلف �ملو�د. من �أهم �الأفالم 
�ل�سينمائية �لتي �أخرجها )دم �ل�ساعر1930، 
�جلميل����ة و�لوح�����ض 1945 �لع����ودة �الأبدية 
1947، �الأطف����ال �ملثريون 1947، باب جهنم 

.)1954
ج����ان كوكت����و عن����و�ن كب����ري وهائ����ل ال ميكن 
�خت�ساره، كما ي�سعب �لقول:”عرثنا عليه” 
و�أخ����ريً�، هذ� ه����و.. �ساعر ملتب�����ض، ق�سائد  
ملتب�س����ة، كل جنون و�سخب �ل�سريالية �لتي 
عا�سره����ا و�ن�سم �إليها عل����ى طريقته مل تكن 
كافية الحت�سان فكره �أو م�ساعره �لتي حاول 
قولها بالقلم و�لري�سة و�حلركة و�ملو�سيقى، 
و�أي�سًا يف �ل�سينما عرب �قتبا�سات لكتبه. ذ�ت 
يوم كت����ب عنه �أح����د �لنقاد:”ه����و �أورفيو�ض 
�الإغريق �ملعا�سر، لكن هذ� ال يكفيه،هو �أي�سًا 
�أودي����ب و�نتيغ����ون وهورتبي����ز وتري�ستان، 
لكن ه����و �أي�س����ًا �حلي����و�ن �ل�سر�����ض و�لعنيد 
و�لباح����ث و�الأكادميي �الأني����ق و�بن �ل�سارع 
و�لع����امل �ل�سفل����ي، ه����و �الأدي����ب �ملرتفع”كل 
هذه �ل�سفات �أل�سقت به حن كان �سابًا ي�سج 
حيوي����ة ون�ساطًا يف باري�ض يف �لع�سرينيات 

وحتى �ل�ستينيات.

كوكت����و من �ل�سعر�ء �لكب����ار �ملح�سوبن على 
طفول����ة تتاأرجح بن وردية و�س����ود�ء د�كنة، 
يف كل تف�سي����ل يعي�س����ه يع����ود �إىل ذكرى من 
�ملا�س����ي ترتب����ط به����ا، ه����و و�حد م����ن �لذين 
يحركهم لهيب �ل����روح �لد�خلي فيعطيهم تلك 
�لقدرة على �لتحرك، وذلك �ل�سغف �لد�ئم �إىل 
�لبعيد. كوكتو رجل م�سرح بالدرجة �الأوىل، 
كتب له وعنه، م�ستلهمًا جوالته �مل�سرحية كما 
عالقت����ه بامل�سرح، ولعل م����ن  �أف�سل تر�ثه يف 
هذ� �ملجال كتاب����ه �مل�سمى”معلي�ض”مكتوبة 
عل����ى �لغ����الف مبعناه����ا ومبناه����ا �لعربي����ن 
لك����ن بحروف التينية، كما ب����رع يف ��ستعادة 
مو�سوعات �مل�سرحي����ات �الإغريقية، و�أ�سدر 
يف �لع�سرين من عمره �أول كتاب له بعنو�ن: 
م�سب����اح عالء �لدي����ن، ثم �أ�س����در جملة �أطلق 
�إىل  �إ�س����ارة  وه����ذ�  ��سم”�سه����رز�د”.  عليه����ا 
�أن ج����ان كوكت����و كان معب����اأ بال�س����رق �لقدمي 
و�جلدي����د عل����ى �ل�سو�ء. م����ن مقوالت����ه �لتي 
لالأم����و�ت  �حلقيق����ي  يرددها:”�لق����رب  كان 
ه����و �لقلب �حل����ي”. مقول����ة �سادق����ة من هذ� 
�ل�ساع����ر و�لفنان �ل����ذي ال ي����ز�ل يعي�ض، لكن 

يف �لقلوب.

جان كوكتو..
م���ب���دع ل���م ت��ك��ف��ه ال��ك��ل��م��ات

مبدع خبرِ كل صنوف اإلبداع من أدب وشعر ومرسح وفن تشكييل 

وسيناميئ أخرج العديد من األفالم الفرنسية، اشتهر بروايات اإلرهاب 

املقدس 1929 وبأفالمه منها:”دم الشاعر, الجميلة والوحش”. وكان له 

حلقة واسعة من املحبني واملعجبني واألصدقاء منهم بابلو بيكاسو.

شخصية جان كوكتو عجيبة ومثرية بكل املعايري باعتبارها عصارة فنية 

تختزل تجربة غري عادية تركت آثارها عىل الجيل الذي جاء بعده, ومّهد 

لسينام املؤلف عىل أيدي فرانسوا تروفو وجان لوك غودار, وعليه فإنه 

ُيعتب همزة وصل بني جيلني.

جان كوكتو في حياة بابلو بيكاسو
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فال- �أندريه 30/�آب 1906
�أمي �لعزيزة

�سعلة �سمع���ة ترجتف. خرير �لبحر. كل �سيء 
ه���ادئ. �أوال �أقّبلك �ألف مرة، ثم �أ�سرد لك ق�سة 
�سف���ري. د�خل عرب���ة �لقطار، يجل����ض �أمامي 
رج���ل يتمتع بهيئ���ة جميل���ة، م�ستمتعا بقر�ءة 
وجه���ه  يت�س���ع  �سيكاغ���و”.  كتاب:”جمرم���و 
حب���ورً� يب���دو �أنه ي�ستله���م �سع���ادة هائلة من 
قر�ءت���ه تل���ك، تغا�سي���ت عنه ك���ي ي�ستغرقني 
تاأمل”�لف�س���ول �الأربع���ة”. ميين���ا و�سم���اال، 
تن�ساب منحدر�ت، جميعه���ا متماثلة، بالتايل 

�أملك ما يكفي من �لوقت للقر�ءة.
�إىل غاية وقت وجبة �لغذ�ء، ال �سيء ي�ستحق 
�لذك���ر، لق���د ن�سي���ت م���رور �لوق���ت ب�سحب���ة 

غورينفلو و�سيكو.
�أذه���ب �إىل �ملق�س���ورة – �ملطعم و�أن���ا �أمتايل 
عل���ى �جل���در�ن بكيفي���ة تقل���د متام���ا رقا����ض 
�ل�ساع���ة �حلائطية. �أتناول �لطع���ام ب�سر�هة. 
�لرج���ل �ساح���ب �لهيئ���ة �جلميل���ة، يتو�ج���د 
�أمام���ي، قدم���و� ل���ه قطعا م���ن لفائ���ف �لنقانق 
لكنه �متنع من �لبالهة �أي�سا قر�ءة كتب و�أنت 
عل���ى خ���ط لل�سك���ة �حلديدي���ة، تركت���ه يتبادل 
�أط���ر�ف �حلديث م���ع م�سافر �آخ���ر حول �أمور 
تتعل���ق بحجم �الأ�سجار عموم���ا و�سجر �ملّر�ن 

خ�سو�سا.
هن���اك، تن�ساب �سه���ول من كل جان���ب، ر�ئحة 
�لغذ�ء الذعة، �نته���ت ممتزجة باأخرى عدمية 
�لطع���م م�سدره���ا �الغت�س���ال �ل�سطحي بعطر 
�لكولوني���ا. تتاآخ���ى �ملر�حي����ض م���ع رو�ئ���ح 
�ل�سيج���ارة �الإنكليزي���ة ث���م ت�س���كل جمموع���ة 

�أبخرة حتزن �لقلب.
مهما كان �الأمر، يجري �لقطار، تبعث �ل�سم�ض 
بحريقه���ا، فت�سع���ل ح���ر�رة ال تط���اق، حت���دث 
�لعرب���ة قف���ز�ت فجائي���ة عنيف���ة. ب���د�أ �لرجل 
�ساح���ب �ملظه���ر �جلميل، ي�س���در �سهقات تنم 

عن �جلزع… فجاأة �ختفى.
ال �أ�سعر باأين على ما ير�م �أح�ض باأمل يجثم على 
قلبي؟ �سفارة �إن���ذ�ر حمطة، ثم توقف �لقطار 
لقد �أنق���ذت، �أم���دوين مب�سخ���ة �الأوك�سجن، 
�جتذبت منها ما يلزمن���ي بجنون، فا�ستطعت 
�أن  �لتنف�س���ي  �لتمري���ن  باملثاب���رة عل���ى ه���ذ� 

�أ�سرتجع �الهتز�ز �ملنخف�ض ل�سدري.
�لق���ر�ءة به���دوء.  �أن���ا بخ���ري، بو�سع���ي  �الآن 
�أتقا�س���م مع �لرج���ل �ساحب �ملظه���ر �جلميل، 

حمادثة متلهفا ب�س���وت مرتفع، كي يظهر �إيّل 
غ���ز�رة معلوماته عن �الأ�سف���ار، مبينا �ساعات 
حمط���ات  خمتل���ف  �أ�سم���اء  وك���ذ�  �لو�س���ول 
�لوق���وف، �إلخ. هك���ذ� تر�جع تقدي���ري كثري� 
نحوه، الأن طنينه بات ي�سكل عقبة بخ�سو�ض 

تركيزي على �لقر�ءة.
�إنه���ا حمطة مدين���ة »المبال”نتد�ف���ع. �أتناول 

�أغر��س���ي ث���م ي�ستح���وذ علّي �النطب���اع �لذي 
�سب���ق �أن �أخربُت���ك ب���ه حلظة ن���زويل �ل�سريع 
يف م�سع���د. من �ل���ذي �ساألتقيه؟ ينقب�ض قلبي 
�ملتعب، �سعور غبي رمب���ا، لكنه �ساق على �أي 
ح���ال. ال �أتب���ن �أح���د� ينتظ���رين وعو����ض �أن 
ي�سايقني هذ�، تنف�س���ت �ل�سعد�ء بحيث لدي 
�الآن �ساعت���ان من �لزم���ان كي �أتهي���اأ. �أكت�سف 

هن���ا عامل���ا خمتلفا ع���ن م���ا تركت���ه، �أرى ن�ساء 
خممليات ومرتب���ات �ل�سعر يتجولن ويرتدي 
�لرج���ال لبا�س���ا ق�س���ري� �أزرق. ال و�سيلة لنقل 
�أمتعتي. �أخ���ري� تقرتب �سيارت���ان �أ�سرت �إىل 
�لثاني���ة، كنت يف �لبد�ي���ة وحدي، ثم �لتحقت 
بي �سيدت���ان تبدو�ن طيبتن، تت�سببان عرقا، 
وبال���كاد تتنف�س���ان، حتم���الن �أمتع���ة �سخمة. 
�سلكن���ا طريقا �أ�سبه بالبيا����ض تقريبا، تغمره 
�أترب���ة طبا�سريية. ميين���ا، �ملقعد يحجب عني 
�لروؤي���ة، �أمام���ي وخلفي متر �سه���ول �سا�سعة 
لكنها قبيحة �ملنظ���ر. �سحابة رمادية، م�سفرة 
بال�سم�ض، م�ستمرة ور�ءنا تخط على �لطريق 
عبورنا، بقدر تق���دم �ل�سيارة، نطوي �لطريق 
روي���د� روي���د�، ثم ه���ا ه���و �لنقر �مل���وؤمل جد� 
ي�ستح���وذ ثاني���ة على بطن���ي. هل م���ن موؤ�سر 
على �أننا نقرتب؟ توجهت بال�سوؤ�ل �إىل �إحدى 
�ل�سيدت���ن، فاأجابتن���ي بع���د ن�س���ف �ساعة من 
�الآن وددت �لرد عليها �أنه مع هذه �الرجتاجات 
تكفي دقيقتان، لكنها لن ت�ستوعب �مل�ستملحة، 
بالت���ايل �لتزمت �ل�سمت. ي�س���ري �ملنظر �أكرث 
�إث���ارة لالإعج���اب، ن���رى �ل�سم���اء ت�سق���ط على 
�الأف���ق من كل �جلهات، زرق���اء فوقنا ومكفهرة 
يف �جله���ة �الأخرى، �كفه���ر�ر� ميتزج ب�سر�ب 
بنف�سج���ي مث���ل بخ���ار خفي���ف، كل �س���يء من 
حويل يق�سمه �لغروب ث���م تظهر طاحونتان، 

تدور �أجنحتهما ثم تدور.
ت�ستن���د �مل���ر�أة �مل�سن���ة عل���ى ركبت���ي، تاأخذها 
بال �س���ك كمقع���د، وتطبط���ب عليه���ا باإيقاعات 
ع�سكري���ة، فج���اأة تعالت �سرخت���ان »فريدويل 
�ل�سخرة  تلك  ب�سري  يرم���ق  verdelé”ثم 
�ل�سهرية وقد �عرت�ها �لت�سوه نتيجة نربتهما، 
تنت�س���ب و�س���ط منف���ذ يف �جلب���ل بنف�سج���ي 
و�أخ�سر عند ركن �أزرق. وهاتان �لطاحونتان 
�ل�سقر�وتان ذ�تا �الأجنحة �ل�سفر�ء م�ستمرتان 
يف �لدور�ن �أ�سعر �أكرث فاأكرث باالإرهاق. تظهر 
بع�ض �ملن���ازل، و�أكو�خ، و�سخور لقد و�سلنا 
فتاة �سغرية ت�سوق �أمامها بقرتان. �سدغاي، 
يت�س���ارع ��سطكاكهم���ا. ه���ا نح���ن يف �ملن���زل 
�لريفي جل���ورج- �آن. �جلميع منهمك يف لعب 
ك���رة �مل�س���رب، �أن���ا وحي���د. توخي���ت بجنون 
�أن �أن�سح���ب و�أع���ود من حيث �أتي���ت لكن تبا، 
وق���ررت �لبق���اء. �أرى رج���ال و�سي���دة قادمن، 
�أحد�ض �أنهما �أ�سرة دييتز”بال �سك هما”تقول 
م���د�م بيالزور. دفع���ا �حلاجز، �سع���د� �لدرج 
دق���ا �لباب، ثم ها هم���ا هو ي�سب���ه قليال �ملمثل 
م���وين- �سويل، عن جد متمل�س���ة، نظرة �إىل 
�الأ�سف���ل، �أحادي���ث مبتورة. ه���ي خ�سلة �سعر 
على جبهته���ا، تبلغني ب�سيح���ات �سغرية �أنه 
�بتد�ء من �لغد بد�ي���ة �لعطلة، �سنقوم برحلة 
عل���ى م���ن �لدر�ج���ات لقط���ع م�ساف���ة �ست���ن 
كيلوم���رت�، »�إذ� مل ترغ���ب ف�سيك���ون موقف���ك 
موؤ�سف���ا«، ثم �أم�سكت ذقن���ي بحركة ال تقت�سي 
مقاوم���ة وتفح�ست حلقي ك���ي تخربين باأين 
ال �أع���اين تقريب���ا من �أي �سيء وه���و ما �أعلمه 

جيد�.

عشاء العائلة
ثالثة نزالء و�سبي، ثم حل �سيف �آخر �سياأخذ 
م���كاين يف �لنزل. بالتايل �إىل �أين �ساأذهب �أنا 
»ال �أدري”�ساأ�ست�سل���م ملجري���ات �الأم���ور، �إن���ه 
�لق���ر�ر �الأك���رث ب�ساطة، فل���م يكن م���ن �ختيار 
ث���ان �سوى �المتثال له. �بت���د�ء من هذه �لليلة 
��ستغل���ت على �لالتيني���ة، كري�ست���ي ال ي�سيع 

وقت���ه �أنا �أبل���ه وحائر على نح���و مطلق. �إلهي 
ك���م �أ�سعر وحيد� �أمتن���ى �أن �أحتف���ز ثانية مع 
�لليل، ث���م �أنهي هذه �لر�سالة ك���ي �أنام. �أحبك 
عزيزت���ي �ل�سغرية �أم���ي، و�أن���ا �أبكي مبر�رة 

لكونك بعيدة عني، �أغمرك بُقبلي.
جان.

�كتبي �إيّل ر�سائل طويلة جتعلني �أكرث قربا.
�لر�سالة �لثانية

فال- �أندريه
15/�أيلول 1907

�الأحد
�أمي �ل�سغرية �لعزيزة

خ���الل خم�سة ع�س���ر يوما �ساأك���ون على و�سك 
�اللتق���اء ب���ك �أ�سعر �أك���رث من �أي وق���ت م�سى 
باحلن���ن �إىل �لديار، لك���ن للح�سرة و�سع حد 
ملعاناتي لن يتجاوز يوما و�حد� مادمت ملزما 
بالرج���وع ثاني���ة ف���ور قدوم���ي. ب���د�أت �أ�سكر 
الختب���ار�ت �لبكلوري���ا �قرت�به���ا �ل�سريع الأن 
ه���ذه �حلقبة �ملرتبط���ة بالدر��س���ات �ل�سارمة 
وك���ذ� �ملجه���ود�ت �ملبذولة تث���ري �أع�سابي �أو 
تنهكني. �أق�سي ليايل رهيبة، لكني �أفكر فيِك، 
وك���ذ� �ل�سد�ق���ات �لعميقة �لت���ي عرفت كيفية 
ن�سج خيوطه���ا مبديا يف �الآن ذ�ته تذمري من 
�الأنانين �لذين ال يعرفون �أبد� عز�ء�ت �لقلب 
غ���ري �لقابل���ة للو�س���ف. �س���ارت �لعزل���ة لدي 
خ���الل �لنهار جحيما، نتيجة �سو�ساء �لبهجة 
�لبله���اء و�ل�سع���ادة �لطفولية: ك���رة �مل�سرب، 
وجلبة ت�سحبها �أغاين. �سعيد جد�، �أنِك �أخري� 
�أن�سف���ِت موري�ض ميرتلن���ك )كاتب( وو�سعِته 
�سمن �خلانة �لت���ي ي�ستحقها، و�أعيدي قر�ءة 
رودي���ار كبلينغ )كات���ب(، مده�ض حق���ا عمله: 
»�لنور �ل���ذي خمد«، ن�ض يث���ري �الإعجاب. كل 

�أهل �لبلدة يحبونك و�أنا �أهيم فيك.
جان.

مالحظة: �سكر� �ألف مرة بخ�سو�ض لطفك.
�لر�سالة �لثانية:

عزيزتي
تدركن جيد�، ال �سيء يف هذ� �لعامل ير�سيني 
�سوى ر�سائلك وك���ذ� كلمة ثناء منك ت�سكل يل 
درع���ا �أحت�سن به �سد كل �لطعن���ات. �لبارحة 
لي���ال، ج���د�ل ح���ول �خل���وف وك���ذ� �لريق���ات 
�لكوكبي���ة. رع���ب كب���ري. به���ذ� �خل�سو����ض، 
�أدىل”ليون”باإي�ساح���ات تقت���ل عل���ى �لفور. 
يحكي باأنه مع بع�ض �حلاالت ميكن النعكا�ض 
ِم���ر�آة �أن يح���دث �إ�س���ارة معاك�س���ة الإ�سارت���ك 
وتاأخ���ذ حياة خا�سة. يعني هذ� �أن ال تلج ليال 

غرفة �حلمام.
حب.
جان.

�لر�سالة �لثالثة:
عزيزتي

تعلم���ن حب���ي لك �أك���رث من �أي �س���يء �آخر يف 
ه���ذ� �لع���امل وب���اأن م�س���در �أمزجت���ي �ل�سيئة 
ك���وين �أحيانا �أحزن نتيجة غباوة تنتزع مني 
عذوبة �لهدوء. �إع�سار، عا�سفة، ديكة و�أبقار 
جميعها تخل���ق �لكاآبة على وق���ع نقر�ت �ملطر 
�خلريفي. ر�سم �إميل بالن�ض نبات �لبيغونيا، 
�ستفق���دك عقلك، وباق���ات زهوره���ا �ل�سم�سية 

تنري وتدفئ �ملنزل بزيتها �لو�ساءة.
�أقّبلك من كل قلبي.

جان.

عن االحتاد املغربية
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سعيد بوخليط

غالب���ًا م���ا يقال باأن فيل���م \"دم �ساعر\”ه���و �سريايل. غري 
�أن �ل�سريالي���ة مل تكن موجودة حن فكرت ب�سنعه، وعلى 
�لعك����ض ف���اإن �الهتم���ام �لذي م���ا ز�ل يثار رمب���ا يجئ من 
�النف�س���ال عن �الأعمال �لتي ي�سنف معها، �أتكلم عن �أعمال 
�الأقلية �لت���ي عار�ست �الأغلبية وحكمتها ب�سكل جازم على 
مدى �لقرون. هذه �الأقلي���ة لها �أوجهها �ملعادية. ويف زمن 
فيل���م \"دم �ساعر\”كن���ت �ل�سخ�ض �لوحيد له���ذه �الأقلية 
�ل���ذي يتجنب �ملظاهر �ملدرو�سة لالوع���ي ل�سالح نوع من 
�لن���وم �جلزئي �لذي جتولت فيه وكاأين يف متاهة.وجهت 
نف�س���ي فق���ط �إىل �لنح���ت �لب���ارز وتفا�سيل �ل�س���ور �لتي 
ظهرت من �لظالم �لكبري للج�سد �الإن�ساين. تبنيتها عندئذ 
هن���اك كم�ساه���د وثائقية ململك���ة �أخرى.وذلك ه���و �ل�سبب 
يف �أن ه���ذ� �لفيل���م، �ل���ذي ل���ه �أ�سل���وب و�ح���د فح�سب هو 
مثاًل وقف���ة �أو �إمياء�ت �الإن�سان، يق���دم �لعديد من �الأوجه 
لتف�س���ريه. �إن تفا�سريه ال تع���د. و�إذ� ما �سوئلت عن و�حد 
منه���ا ف�سوف تك���ون لدي م�سكلة يف �جل���و�ب. �إن عالقتي 
بالعمل كانت مثل تلك �لتي لنجار �الأثاث �لذي يجمع قطعًا 
ملن�س���دة وي�ست�س���ري حم�س���ري �الأرو�ح �لذي���ن ي�سنعون 
حرك���ة �ملن�س���دة.�إن فيل���م \"دم �ساعر\”ال ي�ستق���ي �سيئًا 
م���ن �الأحالم �أو �لرموز.  وطاملا تعل���ق �الأمر باالأحالم فاإنه 
يب���د�أ من �أو�لياتها  بال�سماح للعقل �أن يرتاح كما يف �لنوم 
وي���دع �لذكريات تتو�ءم وتتحرك وتعرّب عن نف�سها ب�سكل 
ح���ر. وبالن�سبة للرم���وز فه���و يرف�سه���ا وي�ستعي�ض عنها 
باالأفع���ال �أو ترميز�ت تلك �الأفع���ال �لتي ي�ستطيع �مل�ساهد 
�أن ي�سنع منها رموزً� لو رغ���ب.�إن �الأخطاء �لكثرية لفيلم 

\"دم �ساعر\”تنته���ي باإعطائ���ه جاذبية معين���ة. مثاًل، �أنا 
�الأك���رث تعلق���ًا بال�س���ور. وه���ذ� مينحه بط���اأً مق���ززً�، حن 
�سك���وت من هذ� موؤخرً� �إىل \"�آندري���ه جيد\”�أجاب باأين 
كن���ت عل���ى خط���اأ �إذ �أن ه���ذ� �لب���طء كان �إيقاع���ي �خلا�ض 
�ملتاأ�س���ل بي يف ذل���ك �لوقت �لذي �سنعت في���ه �لفيلم و�أن 
تغي���ري �الإيقاع �سوف يف�سده. �إنه على ح���ق بالتاأكيد. فاأنا 
ب���ال �سك مل �أعد ح�سا�سًا ل�\"عن�سر �الإله\”�لذي يتكلم عنه 
و�أن هذ� �لفيلم ي�ستعم���ل وي�سيء ��ستعمال. والأين �أعرفه 
بالتف�سي���ل �أ�ستطي���ع �أن �أر�ق���ب �الأفعال فق���ط، �أما �لبطء 
�لذي يتبع به �لو�حد �الآخر فهو يخفي �لبقية عني.�لعديد 
من �لنا����ض يعلنون باأنهم يف�سلون �حلقيق���ة �الأ�سد فتورً� 
يف مثل ه���ذه �لفاتنزيات، هناك فئة تته���م  �لفيلم،الأ�سباب 
تتعل���ق بانته���اك �ملقد�س���ات، باأن���ه مل مير حتى م���ن �سطح 
عقل���ي �خلا�ض، و�أخرى جت���د فيه �لعجائ���ب �إذ �أنا نف�سي 
رغب���ت �أن �أ�سعها هناك. وفئة ثالث���ة تتهم �لفيلم بالغر�بة، 
�لفك���رة �ل�سحيحة �لوحي���دة هي من �لتقني���ن �إذ يتفقون 
جميعًا على �أن �ل�سور متما�سكة وفعالة.ال توجد مو�سيقى 
فيلم �أجمل و�أكرث �أ�سالة من مو�سيقى \"جورج �أوريك\” 
وال ت�سوي���ر� �أك���رث ده�س���ة م���ن ت�سوي���ر \"بريين���ال\"، 
وكن���ت حمظوظًا ملث���ل هذه �مل�ساع���دة يف م�سروع كان يف 
غاي���ة �ملخاط���رة عند �لبدء ب���ه.�إن ما مييز حق���ًا فيلم \"دم 
�ساعر\”كم���ا �عتق���د ه���و �لتحي���ز �لكامل ملا يج���ده �لعامل 
\"�سعريًا\"، وعلى �لعك�ض كان �الهتمام من�سبًا على خلق 
مركب���ة لل�سعر – �سو�ء ��ستعملت بتل���ك �لطريقة �أم ال.هل 
�ختي���ار �الأبطال غ���ري مهم؟ �إنه���م مبتدئ���ون، وح�سورهم 

يفتق���د �ملمار�سة مث���ل �ملمثلن �لذي���ن كان و�جبهم �لوحيد 
ه���و �أد�ء دوره���م. �أدت دور �لتمث���ال \"يل ميلر\”�سديقة 

\"م���ان ري\”و مل تك���ن ق���د مثلت �أب���دً� يف فيلم ومل متثل 
بع���ده، ر�أيناه���ا م���رة �أخرى ع���ام  1945 وه���ي مل تتغري. 
�أدى دور �ل�ساع���ر \"�أنريكو ريفريو\”�ساب �سيلي �ختري 
ملظه���ره �له���ادئ. �أدى دور�سدي���ق لوي����ض �خلام�ض  ع�سر 
\"ج���ان د�سب���ورد\".�أدى دور �مل���الك �الأ�س���ود \"ف���ري�ل 
بنغا\”وه���و ر�ق����ض ج���از. �لط���الب كان���و� م�ساعدي���ن. 
باربي���ت، بول���ن كارت���ون و�أودي���ت ت���االز�ك مل يظه���رو� 
كان  �لفيل���م  م���ن  �الأوىل  �لن�سخ���ة  وجي���زة.يف  ف���رتة  �إال 
\"ف�سكونت وف�سكونتة نويل\”و�أمري و�أمرية فو�سجني 
لو�سن���ج و�لليدي �أبدي يف مق�سورة �مل�سرح على �لي�سار. 
لكن ح���ن ر�أت عائالتهم �أنهم ي�سفق���ون لالنتحار منعوه. 
ف���كان علين���ا �أن نعيد ت�سوير م�سه���د �ملق�سور�ت بكور�ض 
�سامت وباحل�س���ور �لودود لباربيت.كان فيلما \"�لع�سر 
\"ف�سكون���ت  م���ن  �ساعر\”بتفوي����ض  �لذهب���ي\”و\"دم 
نوي���ل\". كانت �لف�سيح���ة �لدينية لالأول ق���د طفحت على 
�الآخ���ر، �لنا�ض �لغافلون �سنعو� منها مكيدة. ظل �لفيلمان 
خمفي���ن باأم���ان و�أ�سب���ح \"ف�سكون���ت نوي���ل\”ردً� على 
�إمي���اءة فري���دة يف فرن�س���ا، �سحي���ة �مل�سايق���ات �ل�سيئة.
وبقينا حتى ع���ام 1931 �إذ ��ستطعن���ا �أن نعر�ض فيلمينا، 
وقد عر�ض فيلمي يف \"فيو كولومبيه\”بطبعة وتوليف 
وعر����ض رديء  و�أث���ار �لف�سائح و�ملع���ارك دون �أن يكون 
ق���ادرً� عل���ى �لدف���اع ع���ن نف�س���ه بربي���ق �سهرت���ه، وق���د مت 
�العرت�ف به الحقًا بف�سل �جلامعات �لتي طلبته وعر�سته 
وعدته مو�سوع���ًا للدر��سة.معظم �لنا�ض �لذين �ساعدوين 

�أ�سبحو� �سخ�سيات مهمة يف عامل

يف �حل���ادي ع�س���ر م���ن �سه���ر �أكتوبر-ت�سرين 
�أالأّول 1963 ت���ويّف �لكاتب،و�ل�ساعر و�لفّنان 
�ملول���وديف  كوكت���و  ج���ان  �لكب���ري  �لفرن�س���ي 
�خلام�ض من �سه���ر يوليو-متوز 1889.ورغم 
�ل�ّسه���رة �لت���ي طبع���ت م�سريت���ه �الأدبّية،ف���اإن 
رحيل���ه مل يل���ق �س���دى كب���ري� ب�سب���ب �آن�سغال 
�أنو�عه���ا بفق���د�ن  و�سائ���ل �الإع���الم مبختل���ف 
�سّي���دة �لف���ّن �لغنائي �إديث بي���اف �لتي توفّيت 
يف ذ�ت �ليوم،وبف���ارق �ساع���ات قليل���ة. وكان 
ج���ان كوكت���و متع���دّد �ملو�هب.فق���د �أب���دع يف 
فنون خمتلفة مث���ل �لرو�ية،و�مل�سرح،و�ل�سعر 
و�ل�سينما،وحت���ى �لّر�س���م. ومث���ل بودلريكان 
�لفاخرة،ويعا�س���ر  الون���ات  �ل�سّ �أنيقا،يرت���اد 
�مل�ساه���ري م���ن �لكت���اب و�ل�ّسع���ر�ء و�لفّنانن.

كّت���اب  �آكت�س���اف  يف  �لف�س���ل  يع���ود  و�إلي���ه 
موهوب���ن م���ن �أمثال ج���ان ر�ديغ���ات �ساحب 
ت���ويّف  �جل�سد”و�ل���ذي  يف  ر�ئعة”�ل�ّسيط���ان 
وهو يف �خلام�سة و�لع�سرين من عمره.كما �نه 
د�فع عن ج���ان جينيه عندما كان معتقال،وكتب 
عن���ه يقول:”عار على فرن�س���ا �أن ترتك عبقرّيا 

مثل جان جان جينيه يتعّفن يف �سجونها".
ادر عن  ويف �ملجّل���د �ل�ّساب���ع من يومّيات���ه �ل�سّ
د�ر”غاليم���ار”يف باري�ض،ي�س���ف جان كوكتو 
نف�سه قائالآ”�أنا �سبح يف ق�سر فارغ....ود�ئما 
حتّدثت عن نف�سي بدّقة".مع ذلك كان يرغب يف 
�أن يكون”�أمري �ل�ّسعر�ء"،و�أن يكون يف نف�ض 

م�ست���وى �ساعرّية ر�مبو،و�أن يكون”�أ�سطورة 
حّية".وبا�ستثناء �لقليل من �أ�سدقائه �ملقربن 
ماريه،وموري����ض  ج���ان  �ملمث���ل  �مث���ال  م���ن 
�ساخ�ض،ور�مي���ون ر�ديغ���ات،مل يكون كوكتو 
رحيما باأحد. ومل يكن يكّف عن مهاجمة �لعديد 
من م�ساهري �لكّتاب و�ل�ّسعر�ء يف ع�سره،و من 
�ل�سخري���ة منهم،ومن �أعماله���م بطريقة الذعة.
ف�سان -جان بري�ض”فم قذر"،و�سعره”مزّيف".

و�أندري���ه بروتون”حقود ويغ���ار منه"،وبول 
م���ن  �سخ���ر  مزّيف".كم���ا  كلوديل”عبق���رّي 
�سان���ت  وم���ن  موري���اك،  وم���ن  يوني�سك���و، 
غري". -�أوك�سب���ريي وم���ن كتابه ”�الأم���ري �ل�سّ
وم���ن خ���الل يومّياته،نعاي���ن �أن كوكت���و كان 
ي�سع���ر �أن���ه يعي����ض عزلة قاتل���ة يف ب���الده �إذ 
ي�سع���ر  ال  يتحا�سونه.وه���و  �لكثريي���ن  �أن 
عبقرّيت���ه  �إ�سر�ق���ة  يلم����ض  باالإطمئن���ان،وال 
�الإبد�عية �إاّل يف �لبلد�ن �الأخرى �لتي يزورها 
من حيت الآخر مثل بولونيا،و�ل�ّسويد،و�أملانيا 
و�إ�سباني���ا �لت���ي يع�س���ق غجرها،ومو�سيق���ى 
ل���ه  تب���دو  فكان���ت  فرن�س���ا  �لفالمينكو.و�أّم���ا 
ي�ستح���ّق  م���ا  فيه���ا  ثقافّيا،ولي����ض  مقف���رة 
�الأكادميّي���ة  �آنتخ���ب يف  �الإهتم���ام! وعندم���ا 
ج���ر  �لفرن�سّي���ة ع���ام 1955،كان ي�سع���ر بال�سّ
خ���الل �جلل�س���ات و�حلف���الت �لت���ي تق���ام يف 
�ملنا�سب���ات �لكبرية.وغالبا ما يخ���رج غا�سبا 
ناعت���ا �أع�ساء �الأكادميّي���ة باأقبح �لّنعوت.ومل 

يك���ن ي�سل���م من ل�سان���ه �أح���د ال يف فرن�سا،وال 
يف بلد�ن �أوروبّي���ة �أخرى.وبيكا�سو،�سديقه 
�حلميم”عبق���رّي لكن���ه �سدي���د �حلماق���ة الن���ه 
ال يفه���م عبقرّي���ة �الآخرين".وع���ن جي���د كان 
يقول:”جيد يزعجني و�أنا �زعجه.وكل و�حد 
مّن���ا بريئ م���ن ذّم���ة �الآخر...وعل���ى �أّية حال 
�ن���ا �لوحيد �ل���ذي كن���ت �أقنعته بق���ر�ءة عمل 
برو�ست:”�لبحث عن �لزم���ن �مفقود”و�لذي 

مل يكن يعريه يف �لبد�ية �أية قيمة".
وكان ج���ان كوكت���و ق���د �آلتق���ى بربو�س���ت يف 
ع���ام 1909.وكّل و�ح���د منهم���ا �آرتب���ط م���ع 
�الآخ���ر ب�سد�قة عميقة،غري �أن ه���ذه �ل�سد�قة 
خالف���ات. معارك،وم���ن  م���ن  تخل���و  تك���ن  مل 
وم���رة كت���ب جان كوكت���و عن برو�س���ت يقول 
بن���ربة �ساخ���رة:”ال تنتظرو� مّن���ي �أن �أالحق 
برو�ست يف ه���ذه �جلوالت �لليلّية �لتي يعود 
منهاعن���د �لفج���ر وق���د �سب���ك فروّيته،م���زرّق 
�ملالمح،وعين���اه حماطت���ان بال�ّسخيم،ولي���رت 
م���ن م���اء �يفيان”خارج���ة م���ن جيبه،وعل���ى 
جبهت���ه �سو�د،وف���ردة م���ن حذ�ئ���ه �لن�سف���ّي 
حّل���ت خيوطها،وقبعته �مل�ستدي���رة �ملنتتفخة 
يف يده.�سبيه���ا ب�سب���ح ل�سا�س���ر مازوخ،ياأتي 
برو�س���ت باأرق���ام وح�سابات كان���ت ت�سمح له 
ب���اأن يبني كاتدر�ئّي���ة يف غرف���ة مغلقة،وفيها 

ُينبت زهر�ت �لن�سرين".
عن جريدة العرب اللندنية

جان كوكتو يكتب عن فيلمه  دم الشاعر 

كوكتو من خالل يومّياته: لم يس��لم من لس��انه 
ااّل القليل من مثقفي عصره!

رسائل جان كوكتو إلى أمه: 

أقّلد رقاص الساعة الحائطية
عرف عن الفرنيس جان كوكتو، هو كاتب وشاعر ومخرج ومصمم 

وفن��ان، ول��د يف ميزون –الفيت س��نة 1889، النجاح منذ ش��بابه. 

بدأ يرتدد ع��ىل الصالونات العاملية والفني��ة إىل غاية حرب 1914. 

وابتداء من سنة 1917 ربط عالقة صداقة مع بيكاسو وأبولينري وبليز 

ساندرارس.

ش��ارك يف كل تي��ارات حقبت��ه من رق��ص البالي��ه إىل التكعيبية 

فاليرسيالي��ة. س��نوات الثالثينات، التفت نحو الس��ينام واملرسح: 

»دم الش��عراء، اآلباء املرعبون، وصية أوريف«. أعامل، كش��فت 

عن موهبته. أصبح عضوا يف األكادميية الفرنسية سنة 1955 وتويف 

يوم 11 أكتوبر/ترشين األول 1963، وقد ترك نصوصا آرسة وخالقة 

إىل أقىص ح��د، متوخيا من خاللها البحث عن تجربة الحدود. هنا 

مجموعة من رسائل بعثها لوالدته.
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حميد عقبي

 يق���دم كوكتو �أي�سا �س���ورة �ملالك لي�ض كونه موؤمنا بالله، 
ب���ل ي�ستغل �س���ورة �مل���الك لط���رح �أ�سئلة و �ث���ارة �جلدل 
حول �لدين و �جلن����ض و �لو�قع �ل�سيا�سي و �الجتماعي. 
يف خ���الل ه���ذه �لدر��سة �سنتوقف �أمام ثالث���ة �أفالم   جان 
كوكت���و هي: دم �ساعر، �أوريف وفيل���م �جلميلة و�لوح�ض، 
�سنحاول مل�ض �جلانب �جلم���ايل، باعتبار �ل�سينما ن�ساطا 
و �إبد�ع���ا �سعري���ا بالن�سب���ة �إىل ه���ذ� �ملخ���رج م���ن �أج���ل 
�ال�ساءة و �لتعرف �أك���رث �إىل م�سطلح �ل�سينما �ل�سعرية، 
هدفن���ا لي�ض �إلقاء در�ض �سينمائ���ي، �أملنا �أن ن�سهم يف هذ� 
�جله���د فرمب���ا ي�ستفي���د من���ه بع�ض �لزم���الء و طلب���ة �لفن 
�ل�ساب���ع.  جند م���ن و�جبنا ن�سر مثل ه���ذه �ملو�سوعات و 
نرح���ب باأي ر�أي �آخر. م���ا نوده فتح ب���اب �لنقا�ض �لفني، 
جند �ليوم �لكث���ري من �ل�سباب �ل�سينمائ���ي �لعربي لديهم 
�سغ���ف مل�سطلح �ل�سينم���ا �ل�سعرية و �لبع����ض يطلق على 
حماولته ��سم فيل���م �سعري، لكن �أغلب هذه �لتو�سيفات ال 
يعتم���د عل���ى قاع���دة معرفي���ة �أكادميي���ة و فني���ة، �الأ�سا�ض 
�ملعريف مهم جدً� لتطوي���ر �البد�ع، فال�سينما لي�ست جمرد 
ترفي���ه، هي فك���ر، علم، ف���ن و �إبد�ع. يف فيلم���ه �الول”دم 
�ساعر”من �مل�سهد �الول يقودنا �ملخرج �ىل عامل �لالوعي، 
�ىل عامل �حللم، �بتعد �ملخرج عن �اليقاع �ل�سريع، كوكتو 
ال ي�سم���ح لل�س���ورة �ل�سينمائي���ة بالتدف���ق �ل�سري���ع كي ال 
ينت���ج معن���ى و�ح���دً� حم���ددً�. ه���و ال يري���د عر����ض حدث 
در�م���ي، هو يقودنا م���ن منطقة �ىل �أخ���رى، كل منطقة �أو 
د�ئرة �أ�سبه مبنطقة �ألغ���ام، هو عامل �ساعر عبثي يف حالة 
كتل���ك �حلالة �لتي يعي�سه���ا �ل�سخ�ض حتت تاأثري �الأفيون، 
ن���رى ذل���ك بالتغي���ري �ملفاجئ للديك���ور، عامل غ���ري مرئي، 
خ���ارج لعب���ة و قو�نن �ملنطق، حركة �الأ�سي���اء تاأخذ �سكال 
���ا، �لفن من وجه���ة نظر كوكت���و ياأتي من  ت�سكيلًي���ا غام�سً
�لعنا�س���ر �لذكوري���ة و �الأنثوية �لتي نركبه���ا، �لفن �بحار 
يف �ل���ذ�ت، يف �مل�سه���د �الول م���ن”دم �ساعر”يظه���ر فنان 
�س���اب يف حالة غ���ري عادية يف حالة ممار�س���ة جنون فني، 
يف حال���ة من �لوحدة و �لعزلة عن �الخرين. يظهر �ل�ساعر 
يف مكان مغلق مع���زول ن�سفه �لعلوي عاٍر، يتحد مع عامل 
�خلي���ال، ت���رى �أن �ل�سفاه �لت���ي ر�سمها تتح���دث، تلت�سق 
بي���ده، يقوم باإل�ساقها بتمثال الم���ر�أة، �لتي تقوم باإغر�ئه 
للدخ���ول �ىل �مل���ر�آة، يحط���م �ل�ساع���ر هذ� �لتمث���ال و كاأنه 
يري���د �الحتف���اظ لنف�سه به���ذ� �ل�س���ر، يتج���ه �ل�ساعر نحو 
�مل���ر�آة، يتلم�سها ث���م تبتلعه هذه �ملر�آة، ه���ي بو�بة �حللم، 
ن���ر�ه ي�سري بحذر يف ممر فن���دق فيه عدة غرف، كل غرفة، 
كل غرف���ة هي حلقة جزء هي من م�سل�سل ذكريات �ل�ساعر، 
لكن���ه يعر�سه���ا باأ�سلوب مبهم وغري مبا�س���ر، كل �سورة ال 

ميك���ن �لقب�ض على معن���ى �أو مفهوم له���ا، �ملخرج ميار�ض 
نوع���ًا من �ل�سح���ر، نوعا يختل���ف عن جمرد خل���ق �سورة 
�سينمائي���ة، هنا ميار�ض رغبة و ل���ذة يف �لهذيان. من �أول 
لقط���ة له���ذ� �لفيل���م نالح���ظ ول���ع ج���ون كوكت���و باجل�سد 
�الن�س���اين و ��ستخد�م���ه كا�ستع���ارة، هنا �ل�سف���اه �أو �لفم 
�ل���ذي ر�سمه �لفنان هو نتاج فن���ي. هذ� �اللت�ساق بن هذ� 
�لف���م و ج�سد �لفنان، هنا �اللت�ساق بن �خليايل و �ملادي، 
هن���ا ي�سبح �لفنان جزء� من هذ� �لعامل و لي�ض جمرد ناقل 
ل���ه، بل هنا �أ�سبه بالذوبان، �أو �حت���اد ال فكاك منه. �لكثري 
م���ن �ل�سينمائي���ن عن���د �النتقال م���ن �لو�قع لع���امل �حللم 
ي�ستخدم���ون �لفال�ض باك، ه���ذ� �الأ�سلوب يعني �العرت�ف 
باحلدود بن �لو�قع و �خليال، عامل كوكتو يختفي متاما، 
�خلي���ال و �حللم بالن�س���ة �إليه هو �حلقيق���ة، �لو�قع �سيء 
هام�س���ي، �ل�سينم���ا بالن�سبة �إلي���ه �أد�ة توثيق ل���كل ما هو 
خي���ايل و ميتافيزيق���ي، �ل�سينم���ا متعة �سعري���ة الكت�ساف 
�لع���امل �ملطل���ق �ل���ذي ال حدود ل���ه. يف فيل���م”دم �ساعر”و 
بقي���ة �أفالمه ي�ستخ���دم �ملخرج �ملر�آة و ه���ي �سيء مقد�ض، 
هي لي�ست مادة م�سنوعة م���ن �لزجاج، هي بو�بة ملغادرة 
�لو�ق���ع و �لتحرر منه، هي مادة مائع���ة �أ�سبه باملاء ال لون 
له���ا، هي �سيء مغٍر يقود �ل�سخ�سية �ىل �لعامل �الخر، هي 
�أ�سب���ه ب�سطح بحرية ماء يرى �لفن���ان حقيقته بو��سطتها، 
ويرى م���ن خاللها وجه �ملوت �أو �ملالئك���ة. كوكتو ال يقدم 
�خليال يف قالب حم���دود و جاهز، ي�سبح هذ� �لعامل �أكرث 
غر�ب���ة، �أك���رث تعقي���د�، مثريً�،مده�س���ًا، و مرعب���ًا، ي�سخر 
�ملخ���رج م���ن ه�سا�س���ة و بوؤ����ض �لو�ق���ع به���ذ� �لتج���اوز، 
�ل�س���ورة �ل�سينمائي���ة عن���د كوكتو تولد �ساب���ة ثم تكرب و 
ي���زد�د جمالها و غر�بتها. �ل�سينم���ا لي�ست �أد�ة للوقوف و 
عر����ض �لو�ق���ع ه���ي تعر����ض �ل�سع���ر و �ل�سعر فق���ط بكل 
عنفو�ن���ه �ملجن���ون، تنطلق بحري���ة، ت�س���رع بالرك�ض يف 
�لف�س���اء �ال�سط���وري، كل �س���ورة ذ�ت قيم���ة �أ�سطوري���ة، 
يع���ود �أ�سله���ا �ىل ذكري���ات �ل�ساعر، كونه يعت���رب ذكرياته 
هي �مل�س���در �الأ�سا�س���ي البد�عه �لفن���ي و �ل�سعري، يربط 
كوكتو ب���ن هذه �ل�سور م�ستخدمًا قانون �ل�سدفة و لي�ض 
�ملنطق �و �الأ�سلوب �الأدب���ي. �ل�سورة �ل�سينمائية حتليق 
و تعم���ق مع �لزمن و بد�خله، لذلك يلتزم �ملخرج بال�سمت 
يف �أحيان كث���رية. �ل�سمت لي�ض غي���اب �ل�سوت، �ل�سمت 
�نت�س���ار لل�سورة، عندما نقول �ل�سورة �سفر يف �لزمن ال 
يعن���ي هذ� زمنا حمدود�، هي تبحر يف كل �الزمنة، �لزمن 
بالن�سب���ة �إىل كوكت���و ه���و �خلي���ط �ل���ذي يربطن���ا بعامل���ه 
�ملا�س���ي �أي ع���امل �لذكري���ات. تن���اول �ملخ���رج حلكاية �أو 
�أ�سطورة مثل �أ�سط���ورة �أوريف �أو غريها يوؤدي بنا �ي�سًا 

�ىل ع���امل كوكت���و �لفنتازي لكن من ب���اب �خر غري مبا�سر، 
هو يتخلى و يرف����ض �ي �سورة ال ترتبط بعامله �لذ�تي و 
�خلا����ض. يف �لكثري م���ن �الأحادي���ث و�ملنا�سب���ات ُي�سرح 
كوكت���و ب���اأن �ل�سينم���ا لي�ست مهنت���ه، �ل�سينم���ا �أد�ة لر�سم 
�ل�سع���ر، هي �إب���د�ع �سعري مرئي بو��سط���ة �ل�سورة، هي 
�آل���ة �إب���د�ع ل���كل ما ه���و جمي���ل، لكل م���ا هو غ���ري مرئي و 
�ساح���ر، �ل�سينما و �ل�سع���ر و�لفن رمبا تعني له �حلياة يف 
حقيقته���ا، هي بالن�سب���ة له �لعامل �لوحيد �ل���ذي ي�سعر من 
خالل���ه مبتع���ة �لتجرب���ة، متعة �لوج���ود يف ه���ذ� �لكون. 
عندم���ا يق���ول كوكتو:"�ل�سينم���ا لي�س���ت مهنت���ي"، فهو ال 
يحتق���ر ه���ذ� �لف���ن �أو يقلل م���ن �ساأنه، فمع ق���دوم �ل�سينما 
هلل �ل�سعر�ء مرّحب���ن بع�سر �ل�سورة، فال�سينما متنحنا 
فر�سة لال�سرتخاء يف �لقاع���ة �ملظلمة، فر�سة من �ل�سمت 
وح���ده �ل�سوء م���ن يتحدث و يرق�ض، ه���ي و�سيلة للحلم، 
كوكت���و ي���ردد د�ئما ب���اأن �ل�سينم���ا �لن���وم و�قف���ًا، كوكتو 
�لفني���ة  �ن�سطت���ه  يعت���رب كل  �ل�ساع���ر و  يتم�س���ك ب�سف���ة 
كال�سينما، �مل�سرح، �الوب���ر�، و�لر�سم كلها �أ�ساليب لكتابة 
�ل�سع���ر، �ل�سعر ه���و �أقدم و �أرق���ى �أنو�ع �لفن���ون، �ل�سعر 
لي����ض مهنة �أو علًما ميكننا تعلم���ه و ممار�سته، هو موهبة 
�لهية تتط���ور بالتاأكيد مع �ملمار�س���ة و �لثقافة و �لتجارب 
�حلياتي���ة، �ل�ساعر حالة خا�س���ة فريدة من نوعها، �ل�ساعر 
خملوق �أك���رث قرب���ًا و �ح�سا�سًا بالع���امل �مليتافيزيقي غري 
�ملرئ���ي. �سينم���ا كوكت���و لي�س���ت �ال ر�سيًف���ا له���ذ� �لع���امل 
�ل�ساح���ر و �ملده�ض، فيلمه دم �ساعر ميكننا �ن نقول جمرد 
هذي���ان �س���وري من �لالوع���ي ل�ساع���ر مبدع حت���ت تاأثري 
فيل���م”دم  بتحلي���ل  يقوم���ون  �لنق���اد  بع����ض  �الفي���ون. 
�ساعر”باعتباره جمرد تاأثر بفيلم”كلب �ندل�سي”لبونويل 
لك���ن كوكت���و يوؤكد ع���دم هذ� �لتاأث���ر، بع����ض �للقطات مثل 
لقط���ة �سق���وط �لطفل ميتًا عندم���ا يطلق عليه �أب���وه �لنار، 
ي�سق���ط �لطفل يخرج من فم���ه �لدم، هذه �للقط���ة كثريً� ما 
ي�سفه���ا بع����ض �لنقاد بانه���ا بونويلي���ة �أي م���ن بونويل، 
للم���وت يف �بد�ع���ات  كوكتو نكه���ة خا�سة، ه���و ي�ستمتع 
بعر����ض �جل�س���د �ملي���ت، ه���ذ� �جل�س���د يكون حمم���واًل مع 
خ���روج �لدم من �لفم، ه���ذه �ل�سورة تتكرر يف �أغلب �أفالم 
يف  ه���ذ�  ن���رى  خا����ض،  توقي���ع  كاأنه���ا  كوكت���و 
فيلم”�أوريف”عندم���ا ي�سقط �ل�ساب �ل�ساع���ر �جلميل بعد 
�أن ت�سدم���ه در�جة ناري���ة و تاأتي ملك �ملوت الأخذه، �ملوت 
باللغ���ة �لفرن�سية موؤنث و لي�ض مذك���ر� و �سوف ن�ستخدم 
لغ���ة �لتاأني���ث عن���د �حلدي���ث ع���ن �مل���وت. �ملوت ه���و هذه 
�الأم���رية �جلميل���ة �ل�ساحرة �لتي تلب����ض ف�ستانا ��سود يف 
فيلم”�وريف”يق���ع �ل�ساع���ر يف حبها، ال يحق���د عليها رغم 

�نه���ا تنت���زع منه زوجت���ه �لتي حتم���ل �بنه، تق���ذف �ملوت 
بالزوجة للجحيم، ينج���ح �وريف مب�ساعدة �ملالك للنزول 
للع���امل �الخر، ي�ستخدم �لقف���از �لذي تركته �ملوت، مير من 
�مل���ر�آة كاأن���ه يتج���اوز �سيئا �أ�سب���ه باملاء، يف �مل���رة �الوىل 
يعجز �أوريف عن جت���اوز �أو �خرت�ق �ملر�آة كونه �عتربها 
جم���رد ل���وح زجاج���ي، الن���ه كان يفك���ر ك�سخ����ض م���ادي، 
مب�ساع���دة �مل���الك بعالق���ة �ل�سد�ق���ة م���ع �مل���الك �ل�سائ���ق 
�خلا����ض ل�سيارة �المرية ملك �مل���وت، بارتباط �وريف مع 
عنا�س���ر ميتافيزيقي���ة، ي�ستطي���ع �خ���رت�ق ه���ذ� �حلاج���ز 
للن���زول �ىل جهنم و �لعامل �الخ���ر، ما يحتاجه هو �خليال 
و �لروح �لت���ي تعرتف بعامل �خر، �ي �لتخل�ض من �ملادة، 
يف بد�ي���ة �سريه نح���و هذ� �لعامل يث���ري ��سئلة عديدة: هل 
ه���وؤالء �ملوتى ي�سعرون باحلياة؟ ه���ل هم �سعد�ء يف عامل 
م���ا بعد �ملوت؟ هي ��سئلة ملحد، �ملالك نف�سه لي�ض لديه رد 
منطق���ي، يطلب منه �ل�سمت و �لتق���دم، هنا كوكتو يك�سف 
عج���ز �لدين عن �لرد على ��سئلة �ل�ساعر، هنا �ل�ساعر عليه 
�ن يبحث عن �حلقائق �ملطلقة بنف�سه م�ستخدمًا �خليال و 
�ن�ساني���ة،  جت���ارب  باعتباره���ا  �الأ�ساط���ري  يف  �لتاأم���ل 
باعتبارها خي���االت �سعر�ء. ما يرب���ط �ل�ساعر بهذ� �لكون 
لي����ض �لزوج���ة و �لول���د، �لد�ف���ع �ال�سا�س���ي الوريف لي�ض 
تخلي����ض زوجته و �إعادتها، �الك���رث �أهمية هو لقاء �ملوت، 
حم���اورة هذ� �لعامل و �كت�ساف �سحره و غمو�سه، �وريف 
ي�سخ���ر م���ن �لتقالي���د �حلياتي���ة لبع����ض �ل�سع���ر�ء �لذي���ن 
يرك�س���ون ور�ء �جلمه���ور و �ل�سهرة. يف �ح���د �ل�سو�رع 
�لباري�سية يرك�ض ور�ء �مل���وت، يرف�ض �لتوقيع ملعجبات 
�سحره���ّن ب�سع���ره، كوكتو ك�ساع���ر �و �سينمائ���ي ميار�ض 
�الب���د�ع كلذة �سخ�سي���ة و لي�ض الإمت���اع �الخرين، �ل�ساعر 
هن���ا يرك����ض ور�ء �لالمعق���ول و يرف�ض �لو�ق���ع، يحاول 
�لتخل�ض من���ه، هذ� �لو�قع مباديته يط���ارد �ل�ساعر، يقوم 
باإد�نت���ه يتهمه بارتكاب جرمية �لقتل �و �لت�سرت على قاتل 
�ل�ساع���ر �ل�ساب �لذي خطفه �ملوت لي�ستعبده و يكون �حد 
جن���وده. هنا �مور معقدة يعجز �وريف عن �سرحها القرب 
�ملقرب���ن مثل زوجته، م���ا يريد قوله كوكت���و �إننا يف عامل 
م���ادي بحت، �لروح و �خليال و �لعامل �مليتافيزيقي �أ�سياء 
�أ�سب���ح م���ن �ل�سع���ب �سرحه���ا �و �حلدي���ث عنه���ا. ي�سبح 
�وريف متهمًا بجرمية ب�سعة، مطارد� من �ل�سرطة، جمهور 
�ل�سع���ر ياأتي يتظاهر �مام بي���ت �وريف و يحاول �لبع�ض 
�ي���ذ�ء �ل�ساعر، هنا �سعور بالغربة ع���امل �لو�قع عاجز عن 
فه���م ع���امل �ل�ساعر مب���ا يحتويه م���ن �أ�س���ر�ر و �سحر، مبا 
يحتوي���ه م���ن روح، هنا يع���رتف كوكتو بغربت���ه و عزلته 
باختالف���ه و �نف�سال���ه ع���ن ه���ذ� �لع���امل �مل���ادي �لب�س���ع و 

�لعنيف. �سخ�سيات كوكتو هي �سورة للعامل �مليتافزيقي 
�لغر�ئب���ي و لي�ست �سخ�سي���ات ذ�ت �أ�سول �أدبية مثاًل يف 
فيلمه”�جلميل���ة و �لوح�ض"�لوح�ض يف ه���ذ� �لفيلم لي�ض 
�سخ�سي���ه ��سطورية خارق���ة و لي�ض �سخ�س���ا �سرير� مثل 
در�ك���وال. كوكت���و ق���دم وجه���ة نظ���ر �حلادي���ة ع���رب ه���ذه 
�ل�سخ�سي���ة، كونها �سحية �ناني���ة و غرور �اللهة، فهي من 
�سوه���ت هذ� �ملخل���وق �جلميل و حب�ست���ه يف هذ� �جل�سد 
�لب�سع. من وجهه نظر �مللحد �اللهة خلقها �خليال �لب�سري 
يف �لع�سر �لبد�ئي ك���ي يقاوم و ي�ستعن بها لقهر خماطر 
�لطبيع���ة، بع���د �ن متكن �الن�س���ان من تطوي���ع �لطبيعة و 
�ل�سيطرة عليها ��سبح حما�سر� و مقيد� ب�سطوة و هيمنة 
�الله���ة �لتي ��سبح���ت تتمتع بت�سوي���ه و تعذيب �الن�سان. 
نفه���م م���ن خ���الل ه���ذ� �لفيل���م �ل�سر�ع ب���ن ه���ذه �اللهة و 
�الن�س���ان، م���ا يحتاج �ليه �الن�سان م���ن وجهة نظر �ملخرج 
ه���و �حلب و معرفة ذ�ته كي يقهر �لقدر و يتمتع بالتو�زن 
لي�سع���ر بالل���ذة. �لوح�ض �أي�س���ا يج�سد نوعًا م���ن �لقلق و 
�النتظ���ار فهو ينتظر �جلميلة كي تخرجه من �سكله �لب�سع 
و ذل���ك لن يكون �ال ع���رب �حلب. �عطى كوكت���و ل�سخ�سية 
�لوح�ض �س���ورة حيو�نية، يف �ل�س���كل و �لت�سرفات، لكن 
ه���ذه �ل�سخ�سي���ة لي�س���ت �سخ�سي���ه �أدبيه فهن���اك جو�نب 
كث���رية غام�سة. �ملالب�ض �لت���ي يرتديها ت�سفي عليه جانبا 
م���ن �مليتافيزيقي���ة و �لغمو����ض، ه���ذه �ملالب����ض �ل�سود�ء 
�ملر�سع���ة بالكري�ست���ال و�لقالئد تعك����ض �سيئا من �جلمال 
�ل�ساح���ر فربيق هذه �لقالئد يعك����ض �سفاء و روعة �لذ�ت 
�لد�خلي���ة و �لروحي���ة لل�سخ�سي���ة، هو ��سب���ه بليل مزين 
بالنج���وم. �ي �ن علين���ا �ن نبح���ر يف �ل�س���ورة بوع���ي 
الكت�س���اف روعته���ا و جماله���ا، �ل�س���ورة �ل�سينمائية لدى 
كوكت���و تفق���د �سعريتها عندم���ا تكون مبا�س���رة و مفهومة، 
لي�ست وظيفة �ل�سينما �سرد حكاية �و ق�سة، كونها ��سلوبا 
فني���ا �سعري���ا و لي�ست و�سيل���ة حكائية م�سلي���ة �و مفزعة. 
�سخ�سي���ة �لوح����ض لي�س���ت منوذج���ا لل�س���ر، ب���ل من���وذج 
�ن�س���اين قيدته ظ���روف و هو يبحث عن منق���ذ لكي ي�سعر 
بذ�ت���ه و ي�ستعي���د �سكله �الن�س���اين �جلميل. م���ع تو��سل 
�الحد�ث تبد�أ �جلميلة �كت�ساف جمال هذ� �ملخلوق، تطلب 
من���ه �لذه���اب لزي���ارة �بيه���ا ي�سمح له���ا و ي�سلمه���ا ��سياء 
مقد�س���ة هي �ملفت���اح، �حل�سان �البي�ض، �مل���ر�آة، و �لقفاز. 
تعود �جلميلة لعاملها �الول و يظل تفكريها م�سغواًل بعامل 
�حلل���م، تتح���دث ع���ن �لوح����ض باعج���اب تد�فع عن���ه كون 
�الخري���ن ي���رون �نه ب�س���ع و متوح�ض و �سيط���ان، ��سبح 
ع���امل �لوح�ض بالن�سبة �إليها �لع���امل �حلقيقي و لي�ض عامل 
�ملوت �و �جلحيم. حتاول �ل�سخ�سيات �الخرى منعها من 
�لع���ودة لكنه���ا تعل���م �ن ع���دم عودته���ا يعن���ي م���وت ه���ذ� 
�ملخل���وق. يف ف���رتة غي���اب �جلميلة ن���رى �لوح�ض يعاين 
�لوح���دة و �المل، يدخ���ل غرف���ة �جلميلة يتلم����ض ��سياءها 
لعل���ه ي�سعر بالر�ح���ة، هنا �المل �لروح���ي و �لنف�سي �فظع 
م���ن �المل �جل�سدي و هي م�سكل���ة �الن�سان يف هذ� �لع�سر 
�مل���ادي، م���ا يحتاج �لي���ه �لوح�ض ه���و �سيء نح���ن جميعا 
بحاج���ة �ليه، هذه �حلاج���ة هي روح �سافي���ة، �الح�سا�ض 
باحل���ب و �الم���ان، �خلروج م���ن �ل�سكل �لب�س���ع كي ن�سل 
للخل���ود �لالحمدود. �جلميلة يف ه���ذ� �لفيلم لي�ست ج�سد� 
�نثوي���ا جمي���ال، ه���ي ��سبه مبالك ه���ي روح جميل���ة لديها 
�لقدرة على �نقاذ روح �ن�سانية معذبة، ترف�ض �لزو�ج من 
�فينون �ل�س���اب �جلميل كج�سد، لكن روح هذه �ل�سخ�سية 
ب�سع���ة م���ن �لد�خ���ل ه���ي �لنقي����ض ل�سخ�سي���ة �لوح����ض. 
�فين���ون ال ي���رى �ال �جلمال �خلارج���ي و �جل�سد �النثوي 
للجميل���ه، بينم���ا ن���رى �لوح����ض ي���درك �جلم���ال �لروحي 
للجميل���ة، هذه �الخرية �م���ام خيارين �ختي���ار عامل مادي 
بائ���د �و عامل �حلل���م �البدي و �خلال���د. تنت�سر �لروح يف 
نهاي���ة �لفيلم بعودة �جلميلة للوح����ض و �نقاذه من �سجنه 
�جل�س���دي، يندثر ج�س���د �فينون، يح���رتق و ي�سبح رماد� 
ب�سب���ب �عتد�ئ���ه عل���ى ع���امل �حللم، ياأخ���ذ �لوح����ض �سكل 
�فين���ون يكتم���ل �جلم���ال �جل�س���دي و �لروح���ي، يحل���ق 
�لوح�ض �ل���ذي ��سبح �إن�سان���ا مع �جلميلة نح���و �ل�سماء، 
�لعامل �مليتافيزيقي بالن�سبة �إىل كوكتو لي�ض عاملًا و�حًد�، 
بل عدة عو�مل. �ل�سع���ادة �حلقيقية لي�ست عالقات ج�سدية 
ب���ل عالقات روحية و فكرية، كوكتو ال يقدم در�سا �خالقيا 
�و خطاب���ا فكري���ا و فل�سفي���ا مبا�سر�، كون ه���ذ� �ال�سلوب 
�ىل  �ل�سينمائي���ة  �ل�س���ورة  مب�ست���وى  يهب���ط  �خلطاب���ي 
�حل�سي����ض، كوكت���و يخلق ج���دال حول �لو�ق���ع و ما فوق 
�لو�ق���ع، حول �لو�قع �لظاهر و �لع���امل �لالمرئي. يف هذ� 
�لفيل���م يكرر �ملخ���رج تقدي�سه للمر�آة، م���ع دخول �جلميلة 
ق�س���ر �لوح�ض، بعد دخولها غرفته���ا مت�سك باملر�آة و �لتي 
لها وظائف متعددة بالفيلم فهي و�سيلة للمعرفة بو��سطتها 
ت���درك �جلميل���ة مر����ض �بيه���ا، و بو��سطتها نتع���رف �إىل 
حقيق���ة �ل�سخ�سي���ات �لروحية، و ه���ي يف بع�ض �الحيان 

تاأخ���ذ مكان �لكامري� لتعك�ض و جها ب�سريا �و حدثا بعيد�، 
بالن�سب���ة �إىل كوكت���و �مل���ر�آة �د�ة مقد�س���ة و ه���ي و�سيل���ة 
الكت�س���اف �ل���ذ�ت و �لع���امل �لالمرئي و �لغيب���ي. هنا بهذ� 
�لفيلم فتح���ة باب �لق�سر يوؤدي دور �مل���ر�آة، يخلق كوكتو 
�ي�س���ا من �ل�سب���اب يف �مل�ساهد �خلارجية م���ر�آة طبيعية، 
�ل�سم���اء مثال نح�ض �حيانا �نها مر�آة عمالقة حتيط بنا من 
كل جان���ب. �ملنه���ل �ال�سا�س���ي الب���د�ع كوكت���و ه���ي حياة 
كوكتو �ل�سخ�سية، موت و �نتحار و�لده عندما كان عمره 
ت�س���ع �سنو�ت ع���ام 1898 ثم موت �سديق���ه �بو لينيري ثم 
ماك����ض ياك���وب وغريه���م، هذه �الح���د�ث جعلت���ه مرتبطا 
بامل���وت �رتباًطا وثيًقا، �ملوت عن�س���ر ��سا�سي يلعب دورً� 
مهم���ًا يف �أي �نتاج �بد�عي باعتباره حقيقة و لي�ض وهمًا، 
كون���ه يرتب���ط بخ���ط حياته، كونه ج���زء� منه���ا، جزء� من 
حزن���ه و �أمل���ه، لذل���ك ياأخذ م���كان �حلب و �حلي���اة، يتغلب 
�لفناء و �مل���وت ليقهر �حلب، ليه���دده يف فيلم”�جلميلة و 
�لوح�ض”ينت�س���ر �حلب ليعيد �حلي���اة للوح�ض، ليعيد له 
جمال���ه �جل�سدي و �خر�جه م���ن �ل�سكل �حليو�ين �لب�سع، 
لك���ن �مل�سه���د �الخ���ري، طري�ن �جلميل���ة مع �لوح����ض �لذي 
��سب���ح جمي���اًل، يجعلنا ن�سع���ر �ن �لنهاي���ة �ل�سعيدة قد ال 
تكون �ال حلما. يف هذ� �لفيلم”�جلميلة و �لوح�ض”مار�ض 
كوكت���و هو�يته �ملف�سلة يف �لتالعب م���ع �لظلمة و �لنور، 
مع �البي�ض و �ال�س���ود، هو �سيد �ل�سوء هو �ساعر �لغرفة 
�ملظلمة، ها هي �ل�سينما تعطيه �لفر�سة ملمار�سة �ل�سعر و 
�ل�سح���ر م�ستخدم���ًا �ل�س���وء، �ل�سينم���ا هنا غن���اء و ن�سيد 
روح���ي �سوئي نح�سه عرب �لعن، هنا �ل�سباب و �لدخان، 
�لظالم يطم�ض جزء� كبريً� من �لديكور، هذ� �لهدم هو من 
�ج���ل ِ�ث���ارة خيال �ملتف���رج، كوكت���و ال يقدم �سرح���ًا و�فيًا 
للع���امل �لالمرئ���ي، هو يلف���ت وجه���ة نظرنا ث���م يبتعد كي 
نرك����ض ور�ء �حلل���م. نح���ن يف �سينما  ج���ان كوكتو �أمام 
لعب���ة مع �ال�ستع���ار�ت، كوكتو يع�سق �لرج���وع بنا للزمن 
�الأ�سط���وري �ليون���اين يف �أغلب �عماله، ه���و ميار�ض هذ� 
�الج���ر�ء كونه���ا �سه���وة لذيذة لك�س���ف ب�ساع���ة حد�ثة هذ� 
�لع�س���ر �مل���ادي، �مل�ساأل���ة لي�س���ت هروب���ا من ه���ذ� �لو�قع 
بالعك����ض ه���ي روؤي���ة حقيقي���ة ل���ه، ه���ي روؤي���ة حتليلي���ة 
�لفيل���م �الول”دم  �جتماعي���ة و �سيا�سي���ة و نف�سي���ة. يف 
ع���ن  �الف�س���اح  وظيفته���ا  �ل�سينمائي���ة  �ساعر”�ل�س���ورة 
�لهو�ج�ض �ال�سطورية لل�ساع���ر، يف فيلم”�وريف”عر�ض 
لل�س���رية �لذ�تي���ة مبا�سرة بنقله���ا على جن���اح �ال�سطورة، 
م�سهد �س���ري �وريف يف �ملمر �ملودي للجحيم، هذه �ملنطقة 
تعر����ض ��سول �لع���امل �لد�خلي لكوكتو، نح���ن �ي�سًا هنا 
�م���ام عامل ذ�ت �ل�ساعر �ال�سطوري���ة، نحن د�ئما يف �غلب 
�الماك���ن �لتي يختارها �ملخ���رج، للمكان معنى �خر، معنى 

مفه���وم وو��س���ح و �خ���ر غام����ض مبه���م، هن���ا �ملا�س���ي 
�ال�سط���وري و �حلا�سر �ملعا�ض، لكن �خليال يظل �لعن�سر 
�حليوي �لذي ال يتخل���ى عنه كوكتو، �خليال يظل �ملحرك 
�لديناميك���ي لفهم كل حرك���ة �و �سكون، �لوع���ي، �لذ�كرة، 
�لفنتازي���ا و �حلل���م هي �لعنا�س���ر �ملكونة للخي���ال يف كل 
�عم���ال كوكت���و. كوكت���و ي�ستغ���ل �ملونتاج كمفت���اح خللق 
�ل�سعرية بافالمه، يعتم���د على �اليقاع �لبطيء، م�ستخدمًا 
��سل���وب م���ا ي�سم���ى �ملونت���اج �حل���امل، يبحث ع���ن �ظهار 
�لالمرئ���ي، و �لال�سوري بال�سورة، يعط���ي للون �ال�سود 
�همي���ة كب���رية، ي�ستخ���دم �لظ���الم مل�س���ح بع����ض �أج���ز�ء 
�ل�س���ورة، �و لت�سوي���ه �لديك���ور و �ق�سائه كما نالحظ يف 
فيلم”�جلميلة و �لوح�ض”فف���ي ق�سر �لوح�ض نحن د�خل 
ف�ساء ميتافيزيقي و غر�ئبي بديكور�ته �ل�ساحرة، توزيع 
�ل�سم���وع و �لتماثي���ل �لت���ي يت�ساع���د منها دخ���ان �بي�ض، 
�ملدخن���ة، هذه �ال�سياء لي�ست جم���رد عنا�سر لال�ساءة هي 
�ي�س���ا جمموع���ة م���ن �ال�ستعار�ت ب���دالالت متع���ددة، هي 
�ي�س���ًا عنا�س���ر ��سا�سي���ة ت�ساه���م يف دع���م خل���ق مونتاج 
�سع���ري، �لفيلم بالن�سب���ة �إىل هذ� �لفنان ��سب���ه بالرت�تيل 
�لديني���ة �لت���ي عندما ن�سمعه���ا تنقلنا �ىل ع���امل ��سطوري 
يتف���وق عل���ى �لو�قع، يجب �ن يكون �لتاأث���ري بالن�سبة �إىل 
�لفيل���م با�ستخ���د�م �ل�سور �ل�ساحرة �لبليغ���ة �لقادرة على 
�ث���ارة �ملتفرج و منحه �حللم. �ل�سينما �د�ة فكرية ��سلوب 
تعب���ريي ملا يدور بدو�خ���ل �ملخرج، �لفيل���م �ل�سعري قادر 
عل���ى �ظهار حقيقة �لالو�قع و �لالمعق���ول، هو فعل يربط 
ب���ن �ملتف���رج و �ل�س���ورة، كل قطعة ديك���ور �و �ك�س�سو�ر 
ه���ي ��ستعارة ملنع وج���ود معنى و�حد حم���دد للقطة، هذ� 
�لت�سوي�ض يدفع �ملتفرج �ىل �النتباه و �لتاأمل و ��ستخد�م 
�خليال للفهم و�الح�سا�ض و �در�ك �ملعاين �ملتعددة. تتميز 
�ف���الم كوكت���و بروع���ة و جم���ال و عم���ق �حلق���ل، فالبعيد 
بالعم���ق قد يك���ون هو �اله���م و �ملق�سود، ي�ستغ���ل كوكتو 
�ي�س���ًا عل���ى �لف���ر�غ فاظهار م���كان فارغ م���ن دون حدث و 
عر�س���ه لي�ض جم���رد �أ�سلوب لالنتقال م���ن م�سهد �ىل �خر، 
ه���و �إجر�ء مق�سود قد يك���ون جزء� من ذكريات �ملخرج �و 
حلم���ا من �حالمه �ل�سخ�سي���ة �و ت�سوي�ض مق�سود الرباك 
يف  بري�س���ون  روب���ريت  �لدر�م���ي.  �لت�سل�س���ل 
كتابه”مالحظات حول �ل�سينماتوغر�ف”يوكد”�أن حقيقة 
�ل�سينم���ا ال ميك���ن �ن تك���ون حقيقة �مل�س���رح، لي�ض حقيقة 
�لرو�ي���ة، لي����ض حقيق���ة �لر�س���م، ك���ون �ل�سينم���ا مت�س���ك 
باحلقيق���ة بو��سط���ة �دو�تها �خلا�سة فه���ي �ذً� ال ميكن �ن 
تك���ون م�سرحا، رو�ي���ة �و ر�سما كون ه���ذه �لفنون مت�سك 
باحلقيقة بادو�تها �خلا�س���ة". كما يوكد”�أن �لفيلم عندما 
تكون �ل�سور فيه معادلة للكلمات بالقامو�ض، هذه �ل�سور 

و  و�سعيته���ا  بح�س���ب  �ال  قيم���ة  �و  ق���درة  لديه���ا  لي����ض 
عالقاته���ا". نذكر هذ� �ل���ر�أي كي نو�س���ح �ن كوكتو مييل 
لال�سل���وب �مل�سرح���ي و �لت�سكيل���ي، لكن���ه خم���رج عبقري 
متمك���ن من ��ستخد�م �للغ���ة �ل�سينمائية مثل �ختيار حجم 
ون���وع �للقط���ة، و�سعي���ة و ز�وي���ة �لكام���ري� و حركته���ا، 
توزي���ع �ال�ساءة، حتري���ك �ملمثل، �ختي���ار �لديكور، خلق 
تكوي���ن �سينمائي و غريه���ا. �ن �لفيلم �ل�سع���ري بالن�سبة 
�إلي���ه لي����ض تر�ك���م م�ساه���د م�سرحي���ة ث���م عر����ض لوحات 
ت�سكيلي���ة و م�ساه���د �سينمائي���ة، �مل�سه���د ب���ل كل لقط���ة و 
�س���ورة ميك���ن تذوقها كلوح���ة ت�سكيلي���ة و �الح�سا�ض بها 
كم�س���رح �سوري، لك���ن �للغة �ل�سينمائية ه���ي �مل�ستخدمة 
ه���ي من يخل���ق �يح���اء و �ح�سا�ًسا بوجود جمي���ع �لفنون 
�جلميل���ة كوننا �مام �سينمائي �ساع���ر متمكن من �خللق و 
�الب���د�ع �لفني و �ل�سعري م�ستخدمًا �ل�سوء. �ل�سورة يف 
�ف���الم كوكتو ال ميكننا �ن نعادلها بكلم���ات، �للقطة لي�ست 
عب���ارة �دبية هي �أ�سبه ببي���ت �سعري يقذف بنا يف حميط 
�ساخ���ب و عني���ف. خال�س���ة �ل�سورة يف �ف���الم كوكتو ال 
ت�س���رح �سيًئ���ا و�حد� و ال حتمل معنى حم���دد�، هي لي�ست 
و�سيل���ة نقل ل�سيء و�حد، هي لي�ست �سيئا يف �طار مغلق، 
ما يوجد خ���ارج �لكادر قد يكون �ك���رث �همية من �ملوجود 
�لو��س���ح د�ئما يوجد جزء من �ل���كادر مطمو�ض �و مبهم، 
م���ا يوج���د د�خل �ل���كادر جمموعة من �ال�س���ار�ت وظيفتها 
�لتنبي���ه مل���ا يوج���د خ���ارج �ل���كادر. يف �سينم���ا كوكت���و، 
�لعالقات بن �ل�سور لها ن�سق و �يقاع �سعري خا�ض، لكل 
�س���ورة �سينمائي���ة عامله���ا و ��ستقالليتها ق���د متلك معاين 
مفهوم���ة و لك���ن �غلبه���ا غام�س���ة، كل �سورة فع���ل مفتوح 
�الف���اق، لكل �س���ورة رد فعل و تاأثري خا����ض لدى �ملتفرج، 
�ل�س���ور �لتي حتمل مع���اين حمدودة هي غ���ري �ساحلة ال 
م���كان له���ا يف �لفيلم. �لفيل���م �ل�سع���ري بالن�سب���ة �إىل هذ� 
�لفن���ان يتحقق بو��سطة ربط �ل�سخ�سيات بع�سها ببع�ض 
و ربطه���ا بالطبيع���ة و �ال�سي���اء د�خ���ل �ل���كادر و خارج���ه 
بو��سط���ة �لنظر�ت، هذ� ما ي�سم���ى با�سلوب”�لذ�تي �حلر 
غ���ري �ملبا�سر"، هذ� �مل�سطلح �سب���ق و �إن حتدثنا عنه عند 
حديثن���ا يف مو�سوع �سابق عن دالالت و جماليات �جل�سد 
�الن�س���اين يف �سينم���ا بازولين���ي، لكن كوكت���و ��ستخدمه 
مبك���رً� و ق���ام بازولين���ي باتخ���اذه كا�سل���وب يف �فالمه و 
�ال�سل���وب  ه���ذ�  عل���ى  �طل���ق  م���ن  ه���و  و  حول���ه  كت���ب 
له���ذ�  نخ�س����ض  �س���وف  �ل�سعري���ة"،  م�سطلح”�ل�سينم���ا 
مو�سوعا خا�سا م�ستقباًل نظرً� الهميته. يف �فالم كوكتو، 
ع���امل و�قعي حم�سو�ض و ع���امل خي���ايل ميتافيزيقي، لكن 
ه���ذ� ال يعن���ي �ن �لع���امل �لو�قعي �سه���ل �لو�س���ول �ليه و 
فهم���ه، يتعمد �ملخرج بح�س���وه بعنا�سر م���ن �لعامل �الخر 
�مليتافيزيق���ي، �ي يجعل���ه ج���زء� م���ن �خلي���ال مث���اًل يف 
فيلم”�جلميل���ة و �لوح�ض”هن���اك م�ساه���د ت���دور يف بيت 
�جلميل���ة و �خرى يف ق�سر �لوح����ض، نرى بع�ض �ال�سياء 
م���ن عامل �لوح�ض موجودة يف بي���ت �جلميلة لكن ��سلوب 
عر�سه���ا يختلف، �ي يحدث ت�سادم و �سر�ع بن �لو�قع و 
م���ا ور�ء �لو�ق���ع، كل ع���امل يح���اول �خ���رت�ق �الخر يكون 
�النت�سار للخي���ال. �ل�سورة �ل�سينمائي���ة �ل�سعرية لي�ست 
بحاج���ة ل�سورة �خرى ل�سرحها، ه���ي مبفردها قادرة على 
�حلدي���ث عن نف�سها، هي عامل كبري بذ�تها ُتظهر ما تريد و 
ُتخف���ي ما تريد، يجد �ملتفرج لذة يف م�ساهدتها و �لغو�ض 
فيه���ا و �جل���دل معه���ا. �ل�سور بالفيل���م �ل�سع���ري ال ت�سري 
بااِلجت���اه نف�س���ه، كل �سورة تعم���ل لوحده���ا و ت�سري يف 
�الجت���اه �لذي تري���ده، كل �س���ورة تنتظر دوره���ا �أي �نها 
لي�ست بحاجة للتعريف �و �لتمهيد �أو �لتعقيب من �سورة 
�سينم���ا  يف  �سعري���ة  �ل�سينمائي���ة  �ل�س���ورة  �ذً�  �خ���رى. 
كوكت���و، كون �ملخ���رج ي�ستخ���دم �لبالغة و عنا�س���ر �للغة 
�ل�سعري���ة مثل �ال�ستعارة، �اليج���از و �لتكثيف، �حلذف و 
غريه���ا من �لفنون �ل�سعرية، بحيث حتقق �ملتعة �لب�سرية 
�جلذ�بة و ك�سر �ملاألوف لتجاوز �لو�قع و حتقق �الدها�ض 
مب���ا حتويه من جمال �ساحر و كونها تك�سر و تتحدى �فق 
توق���ع �ملتفرج. ه���ي �ي�سًا حتمل �ف���كار� �سعرية، فل�سفية، 
روحي���ة و �ن�سانية مثل �لتعمق يف ع���امل �ملوت و �ملالئكة 
و تث���ري ��سئلة و ج���دال حول �حلقائق �ملطلق���ة مثل وجود 
�الل���ه و �حلي���اة بعد �مل���وت و ماهي���ة �حلي���اة، �ل�سعادة و 
�حل���ب و غريه���ا. ه���ي �أي�س���ًا �أي �ل�س���ورة �ل�سينمائي���ة 
�ل�سعري���ة تعرب عن �لفن���ان �لذي ي�ستغله���ا لعر�ض �سريته 
�لذ�تي���ه، عامل���ه �ال�سط���وري، �أحالم���ه، قلق���ه و هو�ج�س���ه 
�جلنوني���ة و ��سطر�ب���ه �لد�خلي و عالقته به���ذ� �لوجود 
�ملرئ���ي و غ���ري �ملرئي. ج���ون كوكت���و مينحن���ا فر�سة من 
خ���الل �فالم���ه كي نح����ض بجمالي���ة �لف���ن �ل�سينمائي، كي 
نبح���ر يف ع���امل �ال�سط���ورة و �لفك���ر و �ل���روح �ل�سعرية، 
نح���ن هن���ا يف ح�س���رة �ل�سعر ب���كل �سحره، ب���كل جمده و 

عظمته، بكل �سحره و جنونه �لر�ئع �ملمتع و �ملده�ض.

شعرية سينما المخ��رج الفرنسي 
ج��ان كوكتو

جان كوكتو أصبح أس��طورة شعرية و س��ينامئية، أعامله و إبداعاته الفنية خالدة، 
ليس باعتامده عىل صور جميلة حساس��ة، بل ببحثه الدائم عن الروح االنس��انية 
وزجه��ا لخوض معركة ض��د املادية، تنترص ال��روح عندما تتخل��ص من الواقع 
السطحي و تدرك عامل الحلم، كونه هو عامل الحقيقة و الخلود. كوكتو ال يقدم 
عاملا أس��طوريا قدميا، بل يعرض بكل بس��اطة عامله األسطوري الخاص، ميزج 
بني األس��اطري القدمية و أس��اطريه الذاتية ممزوجة بقلقه و هواجسه كإنسان و 
ش��اعر. هناك أمور أخرى مهمة يف س��ينام  كوكتو، أهمها صورة املوت و داللته، 
املوت بالنس��بة إىل هذا الش��اعر صديق قام باكتش��افه مبكًرا عندما انتحر أبوه 
وهو ش��اب صغري، املوت اختطف أعز أصدقائ��ه و أحبابه، إتجه كوكتو لألفيون 
يف ش��بابه يك يتغلب عىل حزنه و خوفه من املوت، ويك يدرك ماهية الحلم و 
العامل امليتافيزيقي و الروحي، أصبح الش��اعر ال يخاف من املوت بل يعش��قه ؛ 

ينتظره، يلتصق به، و يتحداه يف بعض األحيان.
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كوليت مرشليان

ذ�ت يوم كتب عنه �أحد �لنقاد:”هو �أورفيو�ض 
�الغريق �ملعا�سر، لكن هذ� ال يكفيه. هو �أي�سًا 
�أودي���ب و�نتيغ���ون وهورتبي���ز وتري�ستان. 
ولكن ه���و �أي�س���ًا �حليو�ن �ل�سر����ض و�لعنيد 
و�لباحث، و�الأكادميي �الأني���ق و�بن �ل�سارع 
و�لع���امل �ل�سفلي، هو �الأديب �ملرتفع و�ل�ساب 
�لو�س���خ...”كل هذه �ل�سفات �ل�سقت به حن 
كان �ساب���ًا ي�سج حيوي���ة ون�ساطًا يف باري�ض 

�لع�سرينات وحتى �ل�ستينات.
جان كوكتو �ملولود يف �خلام�ض من متوز يف 
منطقة ميزون � الفيت يف عائلة بورجو�زية، 
مل يك���ن بعيدً� عن �الأج���و�ء �الأدبية و�لثقافية 
�لعام���ة منذ �سغ���ره. وتاأثر �أ�س���د تاأثري بجده 
كوكت���و �ملو�سيقي �ل���ذي كان يقي���م �حلفالت 
م�ست���وى  ذ�  وكان  د�رته���م  يف  �ملو�سيقي���ة 
ثق���ايف كبري و�سعى �ىل تثقي���ف حفيده �لذي 
مل����ض لديه مي���واًل فني���ة قوي���ة و�أول �نطالقة 
ل���ه كان���ت مع”فري���ق �ل����”وكان ي�س���م �ست���ة 
مو�سيقي���ن فرن�سي���ن حملي���ن ح���اول معهم 
�س���رب كل �لتقليد �ملو�سيق���ي �ل�سائد، و�أطلق 
على هذ� �لتيار ��سم”نقي�ض فاغرن”وعرب عن 
نظريته هذه يف �مل�سرحية �لهزلية �ملو�سيقية 
�لر�ق�سة:”�عر�����ض برج �يف���ل". وكان دومًا 
يع���ود �ىل ذكر هذ� �ل���ربج وكاأنه مالزم له يف 
حياته:”�أن���ا �ملول���ود مع برج �يف���ل يف �لعام 

ذ�ته:”.
�نتحار و�لده وه���و يف �لتا�سعة كان �لو�قعة 
�ل�سود�ء يف حياته �لتي �سبغت �يامه �لتالية 
باأ�س���ود �جلناز�ت و�أحمر �ل���دم �لذي ر�آه باأم 
عين���ه ومل تن���ج عناوي���ن كتب���ه بع���د ذل���ك من 
هذين �للونن �لقدرين، و�ستبقى �لرت�جيديا 
�لهام���ه:”دم  وم�س���در  �هتمامات���ه  مو�س���ع 
�لر�أ�سن"،”�سرخ���ة  ذو  �ل�ساعر"،”�لن�س���ر 
�لرهيب���ون"،  مكتوب���ة"،”�الأوالد 
�مل�ستديرة"،”و�سي���ة  �لطاول���ة  فر�س���ان 
�سوفوكلي�ض"،”�الآلة  �أورفيكو�ض"،”رق�س���ة 
��ستخدمه���ا  عناوي���ن  كله���ا  �ل�سيطاني���ة"... 
كوكتو ليدل �ىل عامل ر�سده و�ختاره وجمع 
عنا�س���ر م���ن ميتولوجي���ا وتاري���خ وما����ض 
و�أي�س���ًا م���ن �سخ�سيات تتطل���ع �ىل م�ستقبل 

�سبابي في�سعى �ىل �سفاء �لروؤية لري�سده.
وكوكت���و م���ن �ل�سع���ر�ء �لكب���ار �ملح�سوب���ن 
عل���ى طفول���ة تتاأرج���ح ب���ن وردي���ة و�سود�ء 
د�كن���ة. ويف كل ما كتبه، كان���ت تعود ��سد�ء 

�لو�لدة �لتي �عتنت بالعائلة وحيدة، ويف كل 
تف�سي���ل يعي�سه يعود �ىل ذك���رى من �ملا�سي 
ترتبط به���ا فيذكر بذل���ك بالعديد م���ن �الأدباء 
�لذين عانو�”�أمر��ض �لطفولة”�لتي حتولت 
معه���م �بد�ع���ات الحقة: ج���ان � ج���اك رو�سو، 
مار�سي���ل برو�س���ت، �ساتوبري���ان وغريهم... 
ع���ام وكان يف �لتا�سعة ع�سرة، �لتحق كوكتو 
باحلياة �لباري�سية �ل�ساخبة وحتول يف تلك 
�لف���رتة �ىل متاأنق باري�س���ي يلتحق باملجتمع 

�لبورج���و�زي و�لثق���ايف، وكاأن���ه يف د�خل���ه 
حاول �ن ميثل عل���ى �الأر�ض �ل�سخ�سية �لتي 

�بتدعها يف كتابه”�الأمري �لعابث".
و�لوج���ه �الآخ���ر و�لوحي���د �ل���ذي ح���اول �ن 
يخفي���ه كوكتو طو�ل مرحلة �سبابه ثم ما لبث 
�ن ر�س���خ �ىل �الأمر �لو�ق���ع و�عرتف به علنًا 
كان �لوج���ه �ل���ذي يحم���ل �س���ذوذه �جلن�سي، 
وعرف على �سعيد و��سع يف باري�ض بعالقته 
برفيق �سف���ه يف �ملدر�سة”د�رغولو�ض”�لذي 

�لرهيبون”ث���م  كتاب���ه”�الأوالد  يف  �س���وره 
�ملمث���ل �مل�سرح���ي �دو�رد دوماك����ض وبعدها 
مدي���ر �لفرق���ة �مل�سرحية �لرو�س���ي �سريج دو 
دياغيلي���ف و�أي�سًا �الأدي���ب �لفرن�سي �لذي مر 
كال�سه���ب يف �سم���اء باري�ض ورح���ل باكرً� يف 

�لع�سرين رميون ر�ديغيه...
و�لعدي���د من كت���ب كوكتو يف خ�س���م �ملرحلة 
�ل�سوريالية عرف���ت �نتقاد�ت و��سعة و�سلبية 
ع���ام  �س���درت  �لكاتبة”�لت���ي  منها”�الآل���ة 

�لرهيبون”مل���ا حملت���ه ه���ذه  و�أي�سًا”�الأه���ل 
�لكت���ب م���ن روح ثوري���ة هد�م���ة. لك���ن ه���ذه 
�ملوؤلفات بال���ذ�ت هي �لتي كانت م�سوؤولة عن 
�سهرة و��سعة و�سج���ة �عالمية �أو�سلتها �ىل 

كل �أقطار �لعامل وبلغات خمتلفة.
�ملحاف���ظ،  �مل�ساك����ض،  �لث���وري،  كوكت���و 
�مللتب����ض، �لطف���ل �لكب���ري، �لطفل �ل���ذي �ساب 
وظ���ل يبح���ث ع���ن وج���وه و�أور�ق و�أ�سم���اء 
�ساع���ت يف �لطفول���ة، هذ�”�لكوكتو”بالذ�ت 
��ستقبلت���ه �ل�سحاف���ة بحف���اوة ي���وم �س���دور 
كتابه”�ل�س���وت �الن�ساين”وه���و مونول���وغ 
موؤث���ر عرب جهاز �لتلفون الم���ر�أة تتحدث �ىل 
ع�سيقها �لذي تخلى عنها وحتاول ��سرتجاعه 
بالط���رق �ل�ست���ى يف كلمات ومو�ق���ف موؤثرة 
ج���دً�. ه���ذ� �لكت���اب ترج���م �ىل لغ���ات عديدة 
وجع���ل كوكت���و يج���وب كل عو��س���م �لثقافة 
يف �لع���امل كو�ح���د م���ن �ل�سع���ر�ء �مللهم���ن. 
لكن���ه وبع���د جناحات عدي���دة يف �ل�سعر ويف 
�لرو�ي���ة ويف �مل�س���رح، وكان���ت �ل�سينما يف 
�أوج تاألقه���ا، �رتد �ىل ع���امل �الفالم و�سحرته 
ه���ذه �للغة بجمالياته���ا، وبعد �ن كان قد كتب 
وترج���م �ل�سعر يف كل �ملج���االت، �ألف �سعريًا 
لل�سينم���ا رو�ئ���ع مل تب���ق يف �ط���ار جمهوره 
�ل�سي���ق ب���ل �أ�سب���ح ل���ه �جلمه���ور �لعري�ض 
�ل���ذي مل يتمك���ن م���ن ��ستيع���اب كل جنون���ه 
�البد�عي لكنه تلم����ض جماليات مغايرة معه. 
كوكت���و �ملخرج �ب���دع يف”�لوثائقي �لو�قعي 
الأح���د�ث خيالي���ة خارق���ة”� ح�س���ب تلخي�سه 
ل���ه � ملوؤلف���ه”دم �ل�ساعر”�ل���ذي ��ستحوذ على 
�هتم���ام �ملحلل���ن يف �لط���ب �لنف�س���ي، لكن���ه 
�نخ���رط �أكرث يف �للغ���ة �ل�سينمائية مع فيلمه 
�لثاين”�جلميل���ة و�لوح�ض”ع���ام وبعده يف 
�لفيلم”و�سي���ة �ورفيو�ض”ع���ام وقد �ساعده 
على �نتاجه حينذ�ك �ملخ���رج �ل�ساب فرن�سو� 
تروف���و. يف ه���ذ� �لفيل���م، وكان كوت���و عل���ى 
�أبو�ب �ل�سبعينات، و�سع كل �سعره و�أحالمه 
�لفانت���ازي  �جلان���ب  �أظه���ر  كم���ا  و�أحز�ن���ه، 
و�ملهلو�ض يف روحه، وكاأنه فيه ير�سم و�سيته 
�خلا�س���ة، ال و�سية �أورفيو�ض �الأ�سطورية". 
مل يع���رف يف ذلك �حلن فيلم���ه جناحًا كبريً� 
وعل���ق هو عل���ى �ملو�س���وع بالتايل:”�إنه لغة 
م�ستقبلي���ة، ورمب���ا لي����ض هو م�سنوع���ًا لهذ� 
�لزم���ن"... وبالفع���ل �ن �لفيل���م حم���ل ر�ئحة 
�أر�ض غريبة وخا�س���ة ومل تكن له ركائز على 

�أر�سي���ة �لو�ق���ع فبقي معلقًا يف ع���امل كوكتو 
�ل�سعب و�ملعقد".

ع���رف كوكتو �سد�ق���ات فنية و�أدبي���ة و��سعة 
�لنط���اق، و�أح���ب �مل���ر�أة �ي�سًا ع���رب �سيدتن 
مل  مرة”لكنهم���ا  م���ن  �أك���رث  �ع���رتف  لكن���ه 
حتباين!”كان �سعي���ف �الأمل يف جذب �ملر�أة 
ومل يتمك���ن يوم���ًا م���ن فه���م �الأ�سب���اب عل���ى 
�لرغ���م من �أنه حتدث عنه���ا. كان �سديقًا وفيًا 
ومولعًا باملغنية �لفرن�سية �ديث بياف. ويوم 
مات���ت يف ت�سرين �الأول وح���ن علم باخلرب، 
ق���ال �أمام �أح���د �أ�سدقائه:”�ن���ه يومي �الأخري 
على ه���ذه �الأر����ض". وكان بالفعل يرغب يف 
�لرحيل معها لدرجة �نه �أغمي عليه. وقد كتب 

يف”�سعوبة �لعي�ض": 
�أكرث  تق���ودين يف طرق���ات خاطئة  "�حلي���اة 
م���ن �مل���وت"... و�أي�سًا”�أرغ���ب يف �ن �أطفئ 
�سعلت���ي و�أدخ���ل �الأبدي���ة..."، و"�الآن، ل�ست 
هن���ا، د�ئمًا ل�س���ت هنا، كل ما �أملك���ه، ي�سلني 
من �لطفولة"... ويف كل هذ� ويف كل �ملر�حل، 
كان �ل�سع���ر يف يد كوكتو م�سع���اًل د�ئمًا. معه 
�ت�سع �أفق �ل�سعر ومل يعد يف �طار �لق�سيدة، 
معه حط �ل�سع���ر يف �مل�سرح، يف �لر�سم ويف 
�ل�سا�سة �لكبرية �لتي ��ستخدمها على طريقته 
ليق���ول معها ما مل تتمكن �لكتب من قوله. لكن 
ه���ذ� �لقل���ق �ل���ذي ر�فق ج���ان كوكت���و يف كل 
�بد�عاته مل يكن يف مكانه، �إذ �إن جماد �لورق 
و�لكلمات يف �لكتب قال �لكثري وال ز�ل يقول 
�لكث���ري عن���ه. يف ق�سي���دة �أر�سله���ا لالأبدي���ة 
ور�س���م لها خطوط���ًا وت�سعبات رغب���ة منه �ن 
ت�س���ل ه���ذه �خلط���وط �ىل �أبدي���ة من�س���ودة 
كتب:”�جعلو� ��سماءك���م تندمج باالأ�سجار/ 
�جعلو� ��سماءكم تندمج باجلدر�ن/ �جعلو� 
��سماءك���م تندم���ج بالرم���ال كي ت�سم���د �أمام 
�الأحماء/ لي�ض �سوى �الأ�سماء �لتي تبقى/.
وطب�س���ور  �لدخ���ان  �س���و�د  عل���ى  وتق���وى 
�لكتابة/ �أيها �لع�س���اق �لبديعون/ �قطعو� 
��سماءك���م يف ه���ذه �لدقيق���ة )�لتي حتاول 
�الإيحاء باأنها كانت( ليبد�أ موتكم ب�سياغة 

د�نتيل �الأبدية".

سيرة وأعمال
ول���د جان كوكت���و يف مت���وز يف ميزون � 
الفيت يف فرن�س���ا يف عائلة بورجو�زية. 

له �أخت و�أخ: مارت وبول.

مي�س���ي طفول���ة �سعي���دة خا�سة برفق���ة جده 
�ملو�سيقي �ل���ذي كان ينّظم حفالت مو�سيقية. 
لك���ن �سعادة �لطف���ل �نتهت مع �نتح���ار و�لده 
ج���ورج كوكتو �ث���ر م�س���ادة كالمية م���ع �أحد 
�أقربائه ب�سبب دي���ون مرت�كمة. هذه �حلادثة 
ترك���ت �أثرها على �البن و�سيع���ود �ىل ذكرها 

مر�رً� يف كتبه.
جتربة قا�سية م���ع �ملوت من جديد بعد رحيل 
�سديقه ورفيق �سف���ه. يعود �ىل ذكر �حلادثة 

يف كتاباته �أي�سًا.
ب���د�أ كتاب���ة ق�سائ���ده �الأوىل، ق�سائ���د مفعمة 
بالرمزية. ير�سب للمرة �الأوىل يف �متحانات 

�لبكالوريا.
ير�سب ثانية يف �متحانات �لبكالوريا ويقرر 

عدم �لعودة �ىل �لدر��سة.
ين�س���ر ق�سيدت���ه �الأوىل يف جملة”�أع���رف كل 

�سيء”يذكر فيها حادثة �نتحار و�لده.
ل�سنت���ن  جملة”�سهرز�د”وت�س���در  يوؤ�س����ض 
متالحقت���ن يف �أول �سب���اط، ي�س���در ديو�ن���ه 
�أي���ار  �لدي���ن”ويف  ع���الء  �الأول:”فانو����ض 
كتب���ه  �لرو�سي”�ل���ذي  يفتت���ح عمل”�لبالي���ه 
ومع���ه يدخل عامل �لفن ويتعّرف �ىل �لر�ق�ض 

دياغيلي فرتبطه به عالقة �سد�قة قوية.
تربط���ه عالقة ح���ب باملمثل���ة مادل���ن كارلييه 
لكنه���ا ل���ن تط���ول. يلتق���ي �لرو�ئ���ي مار�سيل 

برو�س���ت يف �ست���اء ذ�ك �لع���ام وي�س���در ل���ه 
ديو�ن”�الأم���ري �لعاب���ث”يف �سه���ر �أي���ار. يف 

متوز � �آب يكتب م�سرحية”�سرب بينلوبي".
يب���د�أ مر��سالت���ه م���ع �الأديب���ة �آن���ا دو ن���و�ي 
�لعم���ل  مل�س���ق  ير�س���م  �لث���اين.  كان���ون  يف 
�لر�ق�ض”�سبح �ل���وردة". يلتقي �سارل 

بيغي و�سرت�ن�سكي.
�أوىل ر�سائل���ه �ىل �ندري���ه جيد. ي�سدر 
�ىل  �سوفوكل�ض”وير�س���ح  له:”رق�س���ة 

نيل جائزة �الأكادميية �لفرن�سية.
بات���ر”  ”�ليز�بي���ت  م�سرحي���ة  يكت���ب 
�ل���ذي  �لربي���ع”  ”تكري����ض  وين�س���ر 
تناولت���ه �ل�سحافة على �أن���ه حتفة �أدبية. 
�س���دور  م���ع  نقدي���ة  مقال���ة  ين�س���ر  كم���ا 
رو�ي���ة برو�ست”م���ن جان���ب �س���و�ن”يف 
جملة”�ك�سي���ل �سيور”تنال �عجاب جميع 

�لنقاد لعمقها وجماليتها.
م���ع  �جتماعي���ة  ن�ساط���ات  يف  ي�س���ارك 
يف  ر�سوم���ه  وين�س���ر  �حل���رب  ب���دء 
جملة”كلمة”حت���ت ��سم”جيم”وه���ي حول 

م�ساهد�ت من �حلرب.
�أول لق���اء م���ع �لر�سام���ن: بيكا�س���و، دورين 
وب���ر�ك... م�سارك���ة يف �جلبه���ة يف مع���ارك 

حربي���ة، وبعده���ا لق���اء�ت �أدبي���ة وفني���ة يف 
�أبولين���ري، وكل ر�سام���ي  �ل�ساع���ر  باري����ض: 
مومنارت���ر... مر��سلة مع �ر�غون ت�ستمر �ىل 
�لع���ام ومر��سل���ة مع تز�ر� ح���ادة يف نقا�سات 

حول”�لد�د�ئية".
�س���دور كتابه”بوتوم���اك"، وعر����ض �لعم���ل 
�مل�سرحي”�أزو�ج برج �إيل”�لذي القى جناحًا 

كبريً�.
قرمي���د  ف���وق  م�سرحيته”�لث���ور  عر����ض 
�ل�سط���ح”� �نتق���ل لل�سك���ن يف منطق���ة ريفي���ة 
حي���ث كت���ب بغز�رة:”�نتيغون"،”�خلط���وة 

�لكبرية”و"وردة فر�ن�سو�"...
م���وت مار�سي���ل برو�س���ت ورث���اء غا�ست���ون 
كتاب”توما����ض  �عت���رب  �ل���ذي  ل���ه  غاليم���ار 
�ملخادع”لكوكتو”�إب���د�ع م���ن ن���وع �آخ���ر ق���د 

يكمل �مل�سرية"...
كذل���ك م���وت �سديق���ه ر�ديغي���ه �ث���ر �إ�سابت���ه 
مبر����ض �لتيفوئي���د وكان���ت تربطه ب���ه عالقة 

�ساذة مل يحاول �أبدً� كوكتو �لت�سرّت عليها.
يق���دم م�سرحية”رومي���و وجولييت”ويوؤدي 
عمل���ه  يق���دم  كم���ا  فيه���ا.  متثيلي���ًا  دورً� 

�مل�سرحي”�لقطار �الأزرق".
�لنعا����ض  ديو�ن:”خط���اب  ل���ه  ي�س���در 

جمموع���ة  بروك�س���ل  يف  �لطويل”ويعر����ض 
كبرية من ر�سومه.

�سدور”�لبح���ار �لفقري”� يتعر�ض كوكتو �ىل 
�لتوقيف و�ل�سجن ب�سبب تعاطيه �ملخدر�ت. 
ي�س���در له”�لكتاب �الأبي�ض”م���ن دون توقيع 
وال ��س���م �لنا�س���ر ويتعر����ض �لكت���اب للمنع. 
م���ن  كلو”للمعاجل���ة   � م�سح”�س���ان  يدخ���ل 

�الإدمان.
يكت���ب”�الأوالد �لرهيبون”يف يوم���ًا � ح�سب 
�آذ�ر  يف  لنائ���م".  وين�سر”ر�سم���ًا   � قول���ه 
�الإن�ساين”يف”�لكوميدي���ا  يقر�أ”�ل�س���وت 
�الأول:”دم  فيلم���ه  ي�س���ّور  �لفرن�سي���ة". 
�مل�سرحي”�الآل���ة  عمل���ه  يعر����ض  �ل�ساع���ر". 

�ل�سيطانية”وي�سدر له”�سبح مار�سيليا".
�مل�سرحي”مدر�س���ة  عمل���ه  يق���دم 
�الأر�مل”�ملكتوب���ة م���ن �أج���ل �ملمثل���ة �آرليتي 
�ملهيبة”الوي����ض  �ىل”�ل�سي���دة  ��ستن���ادً� 
م�سرحية”�الأه���ل  عر����ض  بي���رتون.  دو 

�لرهيبون”�لذي يثري جداًل كبريً�.
يقدم عمل���ه �مل�سرحي”�ل�سياطن �ملكر�سون”� 

تربطه �سد�قة قوية مع �ملطربة �ديث بياف.
و�آرميد”يف”�لكوميدي  عمله”رونو  يعر�ض 
كذل���ك  كب���ريً�،  جناح���ًا  �لفرن�سية”ويع���رف 

م�سرحية”�لعودة �الأبدية".
�لق�سائ���د  ين�س���ر ديو�نه”�سعر”م���ن �سمن���ه 

�لطويلة”ثلج”و"�ل�سديق �لذي ينام".
ي�س���ّور فيلمه”�أ�سط���ورة �أورفيو�ض”ويب���د�أ 
�ملحدد”�ل���ذي  مذكر�ته:”�ملا�س���ي  بكتاب���ة 
ي�ستمر به �ىل نهاية حياته. ويكتب”مذكر�ت 
جمهول”و"�لرقم”ق�سي���دة طويلة مهد�ة �ىل 

بيار �سيغرز.
يف”�الأكادميي���ة  مقع���د  �ىل  ُير�س���ح 
�ىل”�أكادميية  �النت�ساب  �لفرن�سية”ويرف�ض 

غونكور".
يف متوز، يقدم”�الآل���ة �ل�سيطانية”يف مدينة 
بعلب���ك �الأثري���ة باال�س���رت�ك م���ع �ملمثلة جان 

مورو.
�نُتخب”�أمري �ل�سعر�ء”يف فرن�سا.

يف ت�سرين �الأول، توفيت �ديث بياف ويتاأثر 
مبوتها:”�ن���ه يوم���ي �الأخري عل���ى �الأر�ض"، 
بعد �ساعات يتعر�ض �ىل �أزمة قلبية ويتوفى 

حماطًا بطبيبه وبابنه بالتبني.

عن ال�سفري اللبنانية

جان كوكتو.. إبن الزمن 
الباريسي الجميل

رحل األديب والش��اعر والرسام واملرسحي والس��يناميئ املتعدد جان كوكتو منذ خمسة 

وأربعني عامًا وتعمل فرنس��ا عىل تكرميه هذا العام بأساليب مختلفة، إذ مثة أبواب كثرية 

ميكن طرقها لتذكره وتذكر أعامله والحديث عنه: قصائد، رس��وم، مرسحيات، دراس��ات 

وضعه��ا هذا الش��اب املتع��دد املواهب ال��ذي انتقل 

بس��هولة من خش��بة املرسح اىل صاالت امليوزيكهول، 

اىل جبه��ات القتال... من الجبهة ذات يوم من عام كتب 

قصيدة اىل أحد أصدقائه وأرس��لها مع مجموعة رسائل 

تخب أحوال الجبهة. حملت هذه القصيدة رائحة ش��اعر 

ملهم:”اآلن وأنا أعود اىل البحرية/ألتحم بشفافيتها/ أنا 

نحن، وأنتم أنا..."

خريف باريس س��يقع هذا العام تحت تأثري كوكب مشع 

اس��مه او عنوانه: جان كوكتو. أج��ل، كوكتو عنوان كبري 

وهائل، ال ميك��ن اختصاره، كام يصع��ب القول:”عرثنا 

عليه”أو”أخ��ريًا"، هذا هو كوكتو!”ش��اعر ملتبس، نتاجه 

ملتبس، قصائده ملتبس��ة: كل جنون وصخب الس��وريالية التي عارصها وانضم اليها عىل 

طريقته مل تكن كافية الحتضان فكره او مشاعره التي حاول قولها بالقلم والريشة والحركة 

واملوسيقى وأيضًا يف السينام عب اقتباسات لكتبه.
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رلى راشد

ابراهيم العريس

كان���ت �أذرع كوكت���و كث���رية كاأن���ه �ن�س���ان بج�س���د 
�أخطب���وط �بت���كاري، �أُخ���ذت كل ذر�ع مبهم���ة: 
�لق���ر�ءة ثم �لق�ّض و�لكتابة و�سنع �الأفالم 
م���ن  �ل�سجائ���ر.  تدخ���ن  �ىل  و�س���واًل 
طريق �خلارج على �ملاألوف و�ملختزل 
ه���ذ�  فل����ض  و�لفكاه���ي،  و�لعبث���ي 
�خل���اّلق �لفرن�سي �أعم���ااًل بحثت يف 
�سّر �ل�سعر، م�ستخدما عبارة”و�قعية 
ال و�قعي���ة"، �مت���دت لت�سم���ل �جل���زء 
�الأوفر م���ن متارينه تقريبا. يف �مل�سرح 
وج���د �ملكان �الأكرث رحاب���ة، فتوّزع موؤلفا 
وممثال وم�سمم ديكور ومالب�ض وخمرجا. 
�أم���ا يف �ملج���ال �لت�سكيل���ي فافت���ن باأ�سكال 
م���ن  وتق���ّرب  �ملختلف���ة  �لتعب���ري 
�أح���د رموزه���ا �الأك���رث  ماتي����ض، 
نتوء�. جمعت ب���ن �الإثنن غو�ية 
�لبح���ر �الأبي����ض �ملتو�س���ط �لت���ي 
كان من �ساأنها �أن تعّمق �أحيانًا، 

تهم���ا  فا ختال �
 . ي�س���ا �أ

كى  حا

كوكت���و �سديق���ه �الآخ���ر �الإ�سب���اين بيكا�س���و، عرب 
�إدخ���ال مو�س���وع م�سارع���ة �لث���ري�ن �ىل ق�سائده 
وخزفّيات���ه على �ل�س���و�ء، ف�سار �لثور ن���و�ة تاأمل 
يف قدر حيو�ن ��ستح���ال �أ�سطورة. حّلت �لعبقرية 
عن���د بيكا�س���و م���كان �ل���ذكاء، يف حن ح���ّل �لذكاء 
م���كان �لعبقري���ة، ق���ال كوكت���و يف �س���اأن �سديق���ه، 
يف �س���يء م���ن �لفكاه���ة �لتي ع�س���ي عليه���ا �إخفاء 
�الإنبه���ار. فلي����ض مباغتا �أن يدخ���ل كوكتو �سديقه 
بيكا�س���و حكايته”رحلة �لبح���ر �لزمردية. يوميات 
�أورفيو����ض II”لي�سري �ح���دى �سخ�سياتها. تعود 
�أف�س���ح عنه���ا  لكن���ه  �لق�س���ة �ىل حزي���ر�ن 1951 
قب���ل �سه���ور فح�س���ب لتاأت���ي مبثابة �حتف���ال مبكر 
بخم�سينية رحي���ل �لفرن�سي يف 1963. يف �لن�ض 
�لذي ظل جمه���وال لوقت طويل، نحاذي، �ىل بابلو 
بيكا�س���و، ب���ول �يل���و�ر وجان ل���وي ب���ارو، ناهيك 
بالقبط���ان كالبي���ه �لذي عرّفن���ا �إليه كوكت���و للمرة 
�الأوىل يف ن����ض كتب���ه لعر����ض �لباليه”ثنائي برج 

�يفل”يف 1921.
�لبح���ر  ن�ض”رحل���ة  كوكت���و  �ه���دى 
II”�ىل  �لزمردية. يومي���ات �ورفيو�ض 
�سديقت���ه فر�ن�س���ن فاي�سفيل���ري و�بنتها 
�أن  قب���ل  متام���ا،  ن�سيت���اه  �للت���ن  كارول 
ُتخرج���اه �ىل �لن���ور �أخري�. ربط���ت كوكتو 
عالق���ة عا�سف���ة بفاي�سفيل���ري �لت���ي �لتقاه���ا 
�لرهيب���ون”يف  ت�سوي���ر”�الأوالد  خ���الل 
1949، و�ق���ام يف في���اّل متلُكه���ا حي���ث �ندفع 
يزّي���ن حيطانه���ا بجد�ريات �سخم���ة. هذه هي 
�لتفا�سي���ل �لزمني���ة، �أما تفا�سي���ل �حلكاية 
�الأدبي���ة �لعائ���دة م���ن ن�سي���ان، فم�سروع 
ي�ستدع���ي �ملغامرة و�لفكاه���ة و�لتهكم. 
 13 �الأربع���اء  ي���وم  �لق�س���ة  تنطل���ق 
حزي���ر�ن 1951، عندم���ا يتلق���ى �أف���ر�د 
II”برقي���ة  �سفينة”�أورفيو����ض  طاق���م 
بعث بها �أحد �لكهنة �الأرثوذك�ض متمنيا 
لهم �سف���ر� موفق���ا. ت�س���رف �ل�سفينة على 
�الإنطالق عن���د �حلادية ع�س���رة قبيل �لظهر، 
م���ن �سان جان كاب فري�. تبدو �لظروف مالئمة، 
لك���ن ت���ربز م�سكلة يف مر�س���اة �ل�سفين���ة �ل�سر�عية 
�ليخ���وت  �أح���د  مر�س���اة  �سل�سل���ة  حت���ت  �لعالق���ة 
�الإنكليزي���ة. ال يلب���ث �الأمر �أن يثري حن���ق �لقبطان 
فيلعن �نكلرت� �لتي �أعاقت م�سروعه. �لن�ض حكاية 
خر�في���ة هدفها �ثارة �ل�سح���ك، بل �نها �أ�سبه بنكتة 
ذكي���ة �أو رمب���ا حماول���ة فانتازية تن���درج يف مناخ 
كتابات كوكتو متاما. ها هنا �أودي�سّية تتقّدم ب�سكل 
يوميات، ب���ن �لثالث ع�سر و�خلام����ض و�لع�سرين 
من حزي���ر�ن 1951، على م���ن �سفينة”�ورفيو�ض 
وحم�سوة  ومفككة  نزوّية  �لق�س���ة  II”�ل�سر�عية. 

بفي����ض من �الإملاح���ات وبكلم���ات يج���ري �لتحايل 
عليه���ا، كاأنها حم���اكاة الألبومات تان ت���ان �مل�سّورة 
�أو لن�سو����ض �سويفت �أو �ستيفن�س���ون. �أما �لطاقم 
�ل���ذي يج���وب �ل�سفين���ة فيتاأل���ف من �ل�س���ارد ومن 
�إح���دى �لن�س���اء �لنبي���الت �ملنهم���كات يف �لبح���ث 
ع���ن جموهر�تها �لزمردّية وم���ن ماركيز وبحارين 
�ثن���ن ي�سط���اد�ن ج���ر�د �لبح���ر م�ستخدمن طعما 
م���ن �ملايوني���ز و�لزيتون، ناهيك بقبط���ان �أخرق ال 

يتوّقف عن �لتعرّث.
يف �لرحل���ة بن �سان جان فري� وكور�سيكا، وبينما 
متخر �ل�سفينة �لبحر يو�ج���ه �مل�سافرون عقبات ال 
حت�س���ى وخارجة من خيال كوكتو �خل�سب، كمثل 
�ل�سباب �الإ�سطناعي و�الألغام �لعائمة. �أما يف �سان 
تروب���ي فت�ست�سيف ن�س���اء من �ل�س���كان �الأ�سلين 
�مل�سافري���ن، ي�سرخن: �سارت���ر! �سارتر!”ما معناه 
باللغ���ة �ملحلي���ة عل���ى م���ا يو�س���ح كوكتو،”�سباح 
�خل���ري"! �ل�سورة وكالمها �لتهكم���ي كافيان ليوفر 
�لن�ض مدخ���ال �ىل ذهن �لكاتب �له���ازئ و�للعوب، 
�ل���ذي يقّدم ها هنا جتربة �إ�سافية يف خمترب �أفكار 

�لغد، و�إن يف نربة غري جّدية.
ال تنح�س���ر �لذك���رى �خلم�س���ون لرحي���ل كوكت���و 
بن�س���ر ق�س���ة �لبحر �لزم���ردي بل ت�سم���ل معار�ض 
عدة و�إ�س���د�ر�ت من بينه���ا �سرية”جان كوكتو �و 
رو�ي���ة �لبهلو�ن”)من�س���ور�ت”دو رو�س���ي"(. يف 
�لن����ض تروي دومينيك م���ارين �سرية �سقيق جّدها 
لو�لدته���ا جان كوكتو، حيث تعَمد �إىل �لتعتيم على 
�لتفا�سي���ل �ل�سطحية مل�سلح���ة ��ستبقاء �الأ�سا�سي، 
�لرج���ل  كلي�سي���ه  �ن  عل���ى  بالربه���ان  �الإتي���ان  �أي 
�الإجتماعي، �أخف���ى �سخ�سًا ممّزقا، �فرت�سه �أمل يف 
�ل���روح، فَجّمل ماأ�ساته من طري���ق �خلّفة �لرب�نية. 
�إنتح���ر و�لد كوكت���و وه���و مل يبلغ �لعا�س���رة بعد، 
فو�سم���ه �جل���رح �ىل �الأب���د ليع���زز عن���ده �إح�سا�سا 
بالتخل���ي وخ�سي���ة �أن ال يحظ���ى مبق���د�ر كاف من 

�حلب.
يف �أيار 1958، كتب كوكتو يف دفرت يومياته:”من 
�الأرج���ح �ن �إع���ادة قر�ءة ه���ذه �ليومي���ات �مل�سرفة 
عل���ى �لنهاية �ستدفع ب���ي �ىل تدمريها، الأنها تروي 
مرحل���ة كريهة. لكن لي����ض يف مقدورنا �أن نت�سّرف 
كما يحلو لنا، فنح�ّس���ن ما ي�سيء �إىل �سورتنا. �إن 

ذلك الأمل بعيد �ملنال".
تل���ك �سط���ور على �سجاع���ة جميلة نقر�أ م���ن خاللها 
ما�س���ي �لكات���ب �لفرن�سي غ���ري �لناق����ض. يف عام 
كوكت���و، نتذّك���ر مو�طن���ه �ن���دره مال���رو �لقائل �ن 
�ملتح���ف يحّول �لعم���ل �لفني �ىل �س���يء. ع�سى �أن 
ال تتح���ول ذكرى رحيل كوكتو �ىل غر�ض �حتفايل 

فح�سب.
عن جريدة الريا�ض

م���ن �ل�سع���ب �إح�ساء ع���دد �لكّت���اب، و�ملبدع���ن يف �سكل 
ع���ام، �لذين دنو�، يف �س���كل �أو يف �آخر، من حكاية �أوديب 
ليحولوه���ا، م�سرحي���ات �أو لوح���ات �أو ق�سائ���د �سع���ر �أو 
�أفالم���ًا حتى يف �لق���رن �لع�سرين. كل �أن���و�ع �القتبا�سات 
جّرب���ت، وكل �الأفكار طرحت من خالل تل���ك �حلكاية �لتي 
�س���ارت �أ�سط���ورة �الأ�ساط���ري مع م���رور �لزم���ن، وُحّملت 
�أفكارً� �إثر �أف���كار ومعاين قد يكون معظمها بعيدً� جدً� من 
نيات �ولئ���ك �لذين كان���و� يف �لع�سور �لقدمي���ة مبادرين 
�ىل رو�ي���ة ما ج���رى لذلك �الأمري �ل�س���اب، ومن ثم حتويل 
ذ�ك �ل���ذي جرى، �ىل عم���ل �دبي وّلد �أعم���ااًل و�أعمااًل. يف 
خ�س���م ه���ذ� كل���ه، كان ال ب���د للق���رن �لع�سرين، �ل���ذي �سهد 
والدة �ل�سوريالي���ة و�زدهاره���ا، كما �سه���د �هتمام فرويد، 
ث���م علم �لنف�ض و�لتحليل �لنف�س���ي باأوديب، كان ال بد لهذ� 
�لق���رن م���ن �ن يهت���م باأودي���ب، �سورياليًا. ف���كان �أن تنّطح 
ج���ان كوكت���و، �ل���ذي كان قريبًا م���ن �ل�سوريالي���ن، بعيدً� 
منه���م وفق مز�جيت���ه �خلا�سة، �ىل �لقي���ام باملهمة وكانت 
�لنتيج���ة م�سرحي���ة »�الآل���ة �جلهنمية”�لت���ي �سرع���ان م���ا 
�تخذت مكانتها يف م�ساره �لكتابي، كما يف تاريخ �لكتابة 
�مل�سرحي���ة �ملعا�س���رة، على �عتب���ار �نها و�ح���دة من �أبرز 
�مل�سرحي���ات �ل�سوريالي���ة... وبالتحديد، من���ذ �لعا�سر من 
�بريل )ني�سان( ع���ام 1934، حن كان �لعر�ض �الأول لهذه 

�مل�سرحية يف قاعة »لوي جوفيه”- جادة �ل�سانزيليزيه.
< طبع���ًا، ميكنن���ا �ن نت�س���ور �ن ج���ان كوكت���و مل يكن 
�ل�سوري���ايل �الأول �ل���ذي �هت���م باأودي���ب. كم���ا مل يكن يف 
�أي ح���ال، �لكات���ب �مل�سرحي �لفرن�س���ي �الأول �لذي يحّول 
�الأ�سطورة �لقدمية عماًل فنيًا. لكنه كان بالتاأكيد و�حدً� من 
�ف�سل �لذين �أفلمو� �الأ�سطورة مع �لزمن �حلديث و�أعادو� 
تف�سريه���ا، يف �الأقل على �سوء تف�س���ري فرويد، و�أ�ساطن 
�لتحلي���ل �لنف�س���ي له���ا. حت���ى و�إن كان كوكت���و �أبقى على 
�الأح���د�ث كما هي ظاهريًا عل���ى �الأقل، و�أبقى لل�سخ�سيات 
�ملتحلقة من حول �أوديب وظائفيتها. بالن�سبة �إليه هذ� هو 
�ملهم: تفاعل �حلكاي���ة �لقدمية مع �لع�سر �حلديث. ورمبا 
�ي�س���ًا ق���ر�ءة بع����ض �سم���ات ه���ذ� �لع�سر �حلدي���ث، على 
�س���وء ع�سرنة �الأ�سط���ورة، غري بعيد م���ن تف�سري فرويد، 
ث���م �أرن�ست جونز، على خطاه، الأودي���ب ممزوجًا مبالمح 

��سا�سية من �سخ�سية هاملت.
< يف »�الآل���ة �جلهنمية”�إذً�، لدينا �مللك اليو�ض وقد قتل 
لتّوه �مام �ملتاري�ض �ملحيط���ة مبدينة طيبة خالل �حلرب. 

وبع���د مقت���ل اليو����ض، ه���ا ه���و �سبح���ه ي���دور م���ن ح���ول 
زوجته �مللكة جاكو�ست���ا، بغية حتذيرها من �ملخاطر �لتي 
ال �س���ك يف �نها �ستتعر�ض لها �إثر مقت���ل �مللك. ويف �سبيل 
ه���ذه �لغاية �لتحذيرية ي�سعى �سبح اليو�ض �ىل �حل�سول 
عل���ى موع���د مع �مللك���ة، لكن ه���ذ� �ملوعد يب���دو م�ستحياًل. 
وبداًل من ذلك يحدث يف �حلن نف�سه جلاكو�ستا �ن تلتقي 
جندي���ًا يحمل �سمات �بنه���ا �أوديب ومالحم���ه، يف �لوقت 
�لذي يكون هذ� �الأخري هجر �ملدينة هربًا من �إمكان حتقق 
�لنبوءة �لقامتة و�لد�مية �لتي كان �لعّر�ف قد حّدثه عنها. 
و�أودي���ب خالل ترحاله يلتقي �أبا �لهول، ولكن هذ� �الأخري 
يك���ون »متخفيًا« ور�ء مالمح �مر�أة �سابة. وهذه �الأخرية، 
�إذ تب���دو �الآن وكاأنها �سئمت �لقتل، تريد �ن ترتاح �ىل هذ� 
�حل���ب �جلديد �ل���ذي ر�أت �نه ميالأ حياته���ا. ولهذ�، لرغبة 
منه���ا يف �إنقاذ �وديب من �مل�س���ري �لذي ينتظره... تعطيه 
م�سبق���ًا حل �للغ���ز �لذي يفرت����ض �ن »يطرحه �ب���و �لهول 
علي���ه«، على م���ا تقول �الأ�سط���ورة و�لنب���وءة. �نطالقًا من 

»عملي���ة �لغ�ض”ه���ذه، يفوز �وديب يف تل���ك �ملحنة �الأوىل 
�لت���ي جتابه���ه، لكن���ه �إذ يفعل ه���ذ�، يكون رب���ط م�سريه، 
وم���ن دون �ن يدري، مب�سري �أمه �مللكة... وهكذ�، �إذ تقود 
�الأق���د�ر خطاه، �سرعان م���ا يجد نف�سه زوج���ًا جلاكو�ستا. 
وم���ن زو�جهما يول���د �سبّي���ان: �ثي���وكل وبوليني�ض، كما 
تولد فتاتان: �ي�سمن و�أنطيغون. غري �ن هذ� كله ال ينّجي 
طيبة من �لطاعون �لذي كانت موعودة به... فالذي ما كان 
ثم���ة مفر منه، �سيكتمل كما كان مقّدرً�... وبكل ب�ساطة الأن 
�الآلة �جلهنمي���ة �ستنفجر، مهما كان �له���رب منها مرغوبًا. 
�نه���ا �الأق���د�ر �لت���ي ال مهرب م���ن خططها. وهذ� م���ا يفهمه 
�وديب وجاكو�ستا فال يكون منها هي �إال �ن ت�سنق نف�سها، 
بينما يفق���اأ هو عينيه فيعم���ى. وهنا �إذ ت�سب���ح جاكو�ستا 
يف ع���امل �الأم���و�ت، ها هو �سبحه���ا يطل ولكن ه���ذه �ملرة 
ب�سفته���ا �حلقيقي���ة كاأّم الأودي���ب... �أّم تعت���رب �ن ال عالقة 
له���ا �إذ عوقب���ت �الآن مبا حدث، وال بد له���ا من �ن تقدم على 
فعل حمدد تعوي�سي... فتقود �بنها �ىل �لن�سر، ولكن بعد 
�ن يك���ون هذ� قد جت�سد يف �نطيغ���ون �بنته �ملتمردة على 

�ملدينة وعلى عمى �الأقد�ر.
�إحد�ث  < و��س���ح هن���ا �ن جان كوكت���و، ال ي�سع���ى �ىل 
تبدي���ل ج���ذري يف �الأح���د�ث �أو حتى يف تر�تبي���ة �لقر�بة 
و�لعالق���ات ب���ن �ل�سخ�سي���ات. كل م���ا يف �الأم���ر �ن���ه، �إذ 
يلخ�ض م�س���ار م�سرحية �سوفوكلي�ض على ه���ذه �ل�ساكلة، 
�إمن���ا يتمك���ن م���ن �ن يجمع يف بوتق���ة و�ح���دة ويف عمل 
و�ح���د وفق حتليل متق���ارب ملعظم �لذين كتب���و� عن »�الآلة 
�جلهنمي���ة”كل �ل�سخ�سي���ات �الأ�سا�سية �لت���ي تلعب دورً� 
يف �حلكاي���ة �الأ�سلية، لت�سبح الحق���ًا �سخ�سيات ��سا�سية 
يف ع���امل �الأ�ساط���ري �الإغريقية �لقدمية، ب������دءً� من �أوديب 
واليو����ض وجاكو�ست���ا، و�س���واًل �ىل �نطيغ���ون. لكن هذ� 
�جلم���ع مل يكن كل �س���يء، خ�سو�سًا �نه �ت���ى لدى كوكتو 
كّمي���ًا ال �أكرث، �إذ نع���رف �ن كل �الأعم���ال �الأوديبية جمعت 
�ل�سخ�سي���ات يف �س���كل �أو يف �آخ���ر. �م���ا كوكت���و، فاإن���ه 
ع���ّدل بالن�سب���ة �ىل �ل�سخ�سي���ات �الأ�سا�سية، م���ن �مل�ساحة 
�لزمني���ة. وينطبق هذ� بخا�سة على ح�سور �سبح اليو�ض 
)يف �سكل هاملتي( يف �لبد�ية، ثم ح�سور �سبح جاكو�ستا 
يف �لنهاية. ثم على ح�س���ور �نطي����غون �ل���تي ت�سبح هنا 
�سخ�سي���ة رئي����س���ة وال �سيم���ا عن���د خامتة �مل�سرحي���ة، �إذ 
ت�سب���ح - وهذ� جتديد ��سا�س���ي - جت�سيدً� الأبيها، حت���قق 
�النت�س���ار�ت با�سم���ه. بيد �ن �الأهم من ه���ذ� كله، بالن�سبة 

�ىل »�الآل���ة �جلهنمية”ووف���ق �إج���ماع د�ر�س���ي هذ� �لعمل 
يف �س���كل خا�ض، ود�ر�سي كوكتو يف �س���ورة عام���ة، هو 
�ن ه���ذ� �الأخري �إمنا ��ستخدم �الأح���د�ث �ملتتالية �ملعروفة، 
كم���ا ��ستخدم �لعالقات بن �ل�سخ�سيات، كي ير�سم �أبعادً� 
لغوية �ساعرية وفل�سفية كانت د�ئمًا يف هذ� �لعمل م�سمرة 
يف د�خ���ل �لن����ض غ���ري طافية عل���ى �سطح���ه. �أم���ا كوكتو 
فاإن���ه جعل لها مكان���ة ف�سلى. �سار ما يهم���ه هنا هو �لبعد 
�لفل�سف���ي وكيف ميكن �للغ���ة �ن تعرّب عن���ه... و�لت���سافر 
بن �للغة و�ملع���اين �لفكرية �لتي يحمله���ا هذ� �لعمل. وال 
�س���ك يف �ن يف �الإمكان د�ئمًا �ملو�فق���ة مع �لباحثن �لذين 
ر�أو� �ن كوكت���و وّف���ق يف هذ� كله �ىل ح���د كبري ومده�ض، 
ال �سيم���ا حن م���زج بن �الأبع���اد �للفظي���ة �لفل�سفية، وبن 
�أبع���اد �أخرى ترتب���ط باحل�ض �ل�سوريايل كم���ا بال�سخرية 
�مل���ّرة. وكان كوكت���و يف ه���ذ� فعااًل، يف ��ستخ���د�م �الأقد�ر 
نف�سه���ا ب�سفته���ا �الآلة �جلهنمي���ة �لتي متل���ي �إر�دتها على 
�الأح���د�ث، جاعلة من �مل�ستحيل على �لكائنات �ن تنفد مما 
ر�س���م لها... فتغو����ض يف تعا�ستها كما كان مق���ّدرً�. وعلى 
هذ� �لنحو عرف كوكتو كيف يطبق هنا ما كان يتطلع �إليه 
د�ئمًا من �لرب���ط بن �الأبعاد �حلديثة للغة �الإبد�عية وبن 
�لن�سو�ض �لقدمية. وهو ما �سيعود �إليه مر�رً� وتكر�رً�... 

وال �سيما يف �ل�سينما.
 )1963  -  1889( كوكت���و  ج���ان  �ن  �ملع���روف  < وم���ن 
كان، ط���و�ل �لعق���ود �لو�قع���ة و�سط �لق���رن �لع�سرين، من 
�ك���رث �ملبدع���ن ح�س���ورً� يف �حلي���اة �لثقافي���ة �لفرن�سية، 
كاتب���ًا م�سرحيًا و�ساعرً� �ساح���ب ن�سو�ض مميزة يف �دب 
�لرح���الت، كما كان ر�سام���ًا وناقدً�، ث���م خ�سو�سًا خمرجًا 
�سينمائي���ًا، �أبدع �نطالق���ًا من ن�سو�ض خا�سة ب���ه، �أفالمًا 
ال ت���ز�ل تعت���رب حت���ى �لي���وم، من �الأف���الم �لعالم���ات، يف 
تاري���خ �ل�سينما �لفرن�سي���ة و�الأوروبية )مثل »دم �ل�ساعر« 
و »�جلميلة و�لوح����ض«(، وال تقل �هميتها عن م�سرحياته 
�لكربى �لتي تت�سدره���ا »�الآلة �جلهنمية«. و�عترب كوكتو 
عل���ى �ل���دو�م، مبدع���ًا خ���ارج �لت�سني���ف، حت���ى و�إن كان 
ع���رف بنوع خا�ض من �سوريالي���ة بدت يف معظم �الأحيان 
رومنطيقي���ة �لطاب���ع، م���ن دون �ن ترغ���ب يف �إح���د�ث �أي 
قطيعة جذرية بن ر�هنيتها، و�الأ�ساالت �الأدبية و�لفكرية 

يف �سكل عام.

عن موقع جريدة احلياة

خمسون عامًا على غياب”األمير”جان كوكتو 

الوليد الرهيب في رحلة البحر الزمردية
ي��روق ملجلة”ل��و ماغازي��ن ليتريير”األدبّية الفرنس��ية أن تخت��ار لغالف ع��دد ترشين األول 

عنوان”كوكت��و الكوكبة"، يف بحث دؤوب عن تحديد لفظّي يفي ملا أنجزه جان كوكتو، روائيا 

وشاعرا ومرسحيا وس��ينامئيا وفنانا يف املطلق. يصيب التعبري اىل حّد بعيد يف اإلحاطة مبا 

انرصف إليه”أمري الش��عراء”الذي يجعله عام 2013 مصدر احتفاء يف ذكرى رحيله الخمسني. 

نتذّك��ره واحدا متعددا، هامئا يف تلك الرؤيا الحلمية املتخّففة من كل ثقل، كام يف جدارياته 

يف مقر بلدية مدينته بالتبّني، مانتون. هناك انس��ّلت الس��طور وتشابكت من تلقاء نفسها عىل 

قوله، كأن الصورة تصلح الفتة تعريفية عن منجزه املأخوذ اىل تحوالت ال تستكني.

كوكت��و:  لج��ان  الجهنمي��ة  اآلل��ة 
أوديب على الطريقة السوريالية
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ترجمة: تماضر فاتح 

�لتقي���ت �ور�سون ويلز ع���ام 1936 يف نهاية 
رحلت���ي حول �لعامل. كان ذل���ك يف هارمل عند 
عر����ض م�سرحية ماكبث من قب���ل فريق �أ�سود 
م���ن �ملمثلن، كان �د�ًء غريبًا ور�ئعًا و�أ�سرين 
بف�س���ل �د�ء غلين���وي، وي�ستك���وت ومون���رو 
ويل���ري. كان �ر�سون ويل���ز يف ريعان �سبابه. 
جمعنا ماكبث مرة ثانية يف مهرجان فيني�سيا 
عام 1948. و�المر �لغريب جدً� �ين مل �ربط 
بن ذلك �ل�ساب �ليافع �لذي لعب دور”ماكبث 
�ال�سود”وذل���ك �ملخ���رج �مل�سه���ور �ل���ذي كان 
�سرييني”ماكبث”�آخ���ر )وه���و فيل���م ل���ه( يف 
م�سرح �سغري على �للي���دو، )وهو ملهى ليلي 
على �ساطئ رملي(. هو �لذي ذكرين، �ننا كنا 
يف ب���ار يف فيني�سي���ا عندم���ا  كنت ق���د ��سرت 
�ليه يف �ملنا�سب���ة �ملا�سية باأنه عادة باالمكان 
�لتموي���ه عل���ى م�سهد �مل�سي �ثن���اء �لنوم على 
خ�سب���ة �مل�سرح، يف ح���ن �عترب �ن يكون ذلك 

حا�سمًا.
 

�ن فيلم”ماكبث”الأور�س���ون ويل���ز ه���و فيل���م 
مودي���ت maudit، ذل���ك يف �ملعن���ى �لنبيل 
مهرج���ان  لدع���م  ن�ستخدمه���ا  �لت���ي  للجمل���ة 

بياريتز. 
يرتك فيلم )ماكبث( الأور�سون ويلز م�ساهديه 
�سم���ًا وعميان���ًا و�ج���زم ب���ان �ولئ���ك �لذي���ن 
يحبون ذل���ك – مبن فيهم �ن���ا �سخ�سيًا – هم 
قلة جدً�. لقد �سور ويلز �لفيلم ب�سرعة كبرية 
بعد عدد كبري م���ن �لربوفات – هذ� يعني �نه 
�ر�د �ن ي�ستم���ر ويبقى م���ع �لنمط و�لنموذج 

كم���ا ه���و �الم���ر يف �مل�س���رح، حم���اواًل �ثبات 
�أي  ت�س���ع  �ن  �ل�سينم���ا  بام���كان �سناع���ة  �ن 
عم���ل حتت”عد�سته���ا �ملكربة”وجتاه���ل م���ا 
يج���ب �ن يكون منط���ًا ل�سناع���ة �ل�سينما. �نا 
ال �و�ف���ق عل���ى �ملخت�سر”�سينما”ب�سب���ب ما 
ميثل���ه. يف فيني�سي���ا �نت ت�سم���ع �لنا�ض وهم 
يك���ررون نف����ض �لعب���ارة ب�س���كل ثابت:”�نها 
�سينم���ا جيدة”�و”�نها �سينما غري جيدة”لقد 
�عتدن���ا �ل�سحك على مثل هذ�، وكما ميكن �ن 
تتخيلو�، وعندما �جري���ت �ملقابلة معنا نحن 
�الثنن معًا عل���ى �لر�ديو، �جاب كل من ويلز 
و�نا، �ن���ه يجب �ن نكون �سعد�ء مبعرفة ماذ� 
كان يعني فيلم”�سينما جديدة”ومل نطلب �أي 
�سيء �ف�سل من معرف���ة �لو�سفة حتى نتمكن 

من متابعتها.
�ن فيلم”ماكبث”الور�س���ون ويل���ز ه���و عمل 
قوة عار�سة وح�سية. ي�سعون على روؤو�سهم 
تيجان���ًا من �ل���ورق �ملقوى، ويرت���دون جلود 
حيو�ن���ات مث���ل �سائق���ي �سي���ار�ت مبحركات 
قدمي���ة، يتح���رك �بط���ال �مل�سرحي���ة باجت���اه 
مم���ر�ت �مل�س���رح وكاأن���ه �سك���ة قط���ار حت���ت 
�الر����ض ي�سب���ه �حلل���م، موج���ود يف �القبي���ة 
�ملخرب���ة �لتي تنز منها �لرطوبة وعرب مناجم 
�لفح���م �حلج���ري �ملهج���ورة. مل ت���رتك لقطة 

و�حدة لل�سدف���ة. �لكامري� د�ئما موجودة يف 
ع���ن �مل���كان، �لذي منه ع���ن �لق���در تختار �ن 
تتب���ع �سحاياها. يف بع�ض �الحيان، نت�ساءل 
يف �أي ع�س���ر يظه���ر هذ� �لكابو����ض، وعندما 
ن���رى لي���دي ماكب���ث الأول مرة، وذل���ك قبل �ن 
تن�سحب �لكامري� �ىل �خللف لكي تكون حيث 
تكون هي موجودة، نحن تقريبًا نر�ها �سيدة 
يف ثوب ع�س���ري وهي م�ستلقي���ة على �ريكة 

من �لفر��ض بجانب هاتفها.
يجلب �ور�سون ويلز موهبة ممثل تر�جيدي 
لهج���ة  �ن  ح���ن  ويف  ماكب���ث،  ل���دور  كب���ري 
��سكتلندي���ة يت���م تقليدها من قب���ل �مريكي قد 
التطاق لدى �الآذ�ن �لناطقة باالنكليزية، يجب 
�ن �عرتف �ن ذلك مل يعد يزعجني، وباأنني لن 
�فعل ذلك ولو كنت �جي���د �النكليزية بطالقة، 
الن ماه���و متوقع فقط ه���و �ن تلك �لوحو�ض 
كلم���ات  متوح�س���ة  بلغ���ة  �ستنط���ق  �لغريب���ة 

�سك�سبري �لتي �ستظل كلماته.
باخت�سار �نا حمّك���م متو��سع وقا�ض �ف�سل 
من �الآخرين، �أي �ن���ه، بدون وجود �أي �سيء 
يعرق���ل تقدي���ري، كنت ق���د ��سرتك���ت كليًا يف 
�ملوؤ�م���رة وم�سايقت���ي وع���دم ر�حت���ي كانت 

تاأتي من ذلك ولي�ض من عيب يف �للفظ.
�ملناف�س���ة  خ���ارج  �لفيل���م  ويل���ز  �خ���رج 
يف  عر�س���ه  ومت  فيني�سي���ا  مهرج���ان  يف 
مهرجان”�وبجيكتي���ف 49”يف ع���ام 1949، 
يف”�سالة �لكيمياء”وكان �لفيلم يالقي نف�ض 
�العرت�����ض يف كل م���كان. �لفيلم هو خال�سة 
�سخ�سي���ة  ويل���ز،  �ور�س���ون  ع���ن  و�س���ورة 

ت�سخ���ف وتقل���ل م���ن قيم���ة �لتقالي���د، وحترز 
�لنج���اح من خ���الل �سعفه ه���و. �حيانًا تكون 
جر�أت���ه ملهم���ة وولدت حتت مثل ه���ذ� �لنجم 
�ملحظ���وظ بحيث �ن �جلمه���ور ي�سمح لنف�سه 
�ن يك�س���ب – عل���ى �سبي���ل �ملث���ال يف �مل�سه���د 
من”�ملو�طن كن”حيث يك�سر”كن”كل �سيء 
يف غرفت���ه، �و قاعة �ملر�ي���ا يف فيلم”�ل�سيدة 

من �سنغهاي".
وم���ع ذلك، ف���ان �حلقيقة هي �نه بع���د �اليقاع 
�ملدغ���م لفيلم”�ملو�طن ك���ن"، توقع �جلمهور 
تعاق���ب �سل�سل���ة م���ن �الخت���ز�ل وخ���اب ظنه 
باجلم���ال �لهادئ ل� )�آل �أمرب�سون �لر�ئعون(. 
مل يك���ن م���ن �ل�سه���ل متابعة ن���رب�ت �ل�سوت 
و�ملد�خل و�ملخ���ارج �لتي نقلتن���ا من �ل�سور 
غ���ري �لعادية ملليون���ري �ل�سغري، مث���ل لوي�ض 

�لر�بع ع�سر �ىل �لفور�ن �له�ستريي لعمته.
�لذي �سدم جماهري �جلاز و�ملولعن بالرق�ض 
كان ويلز �لذي كان مهتمًا ببلز�ك، وويلز ذلك 
�لع���امل �لنف�س���اين، وويل���ز �ل���ذي يعي���د بناء 
بي���وت ��ستعمارية كولونيالي���ة �مريكية. لقد 
�عاد �كت�ساف ويل���ز يف فيلمه �ملربك”�ل�سيدة 
م���ن �سنغه���اي"، ولك���ن ��ساع���وه ثاني���ة يف 
فيلم”�لغري���ب"، وه���ذ� �النكف���اء �عادن���ا �ىل 
�ل���ور�ء �ىل ذلك �لزمن عندم���ا غادر �ور�سون 

ويلز روما كي يعي�ض يف باري�ض.
�ن���ه ي�سب���ه �لعمالق �ساح���ب ود�ع���ة �لنظرة 
�لطفولية، �سجرة مزدحم���ة بالطيور و�لظل، 
لك���ي ي�سرتي���ح  كل���ب ك�س���ر مق���وده وذه���ب 
م�سطجع���ًا يف �ل�سري���ر م���ن مفر����ض �لورد، 

وهو �ملهمل �لن�سيط، جمنون حكيم، وهو يف 
خل���وة يطوقه���ا ح�سد من �لنا����ض، طالب نائم 
يف �ل�سف، �سخ����ض �سرت�تيجي يتظاهر �نه 

خممور عندما يريد �ن يرتك لوحده.
�ف�سل م���ن �أي �سخ�ض �آخر يبدو غري مكرتث 
بالق���وة �حلقيقي���ة، متظاهرً� �ن يك���ون متامًا 
بان���ه على غري ه���دى وي�س���ري منق���ادً� وعينه 
ن�سف مفتوح���ة. هذه �لطريق���ة �ملهملة �ثرت 
علي���ه يف بع�ض �الحيان ومثل دب يف �سباته، 
حماه من �لربد ومن �لقلقلة �ل�سديدة يف عامل 
�ل�سينما. �لهمته �ن يبحر، �ن يرتك هوليوود 
و�ن ينج���رف نحو رف���اق �آخرين ومنظور�ت 

و�جتاهات �خرى.
�ىل  باري����ض  غ���ادرت  عندم���ا  �ل�سب���اح  يف 
نيوي���ورك، �ر�س���ل يل �ور�س���ون يول���ز لعب���ة 
�رن���ب  �س���كل  له���ا  �آلي���ة،  �س���كل �ساع���ة  عل���ى 
�بي����ض ر�ئع تلوي �ذنيه���ا وتقرع �لطبل. لقد 
ذكرتن���ي ه���ذه �للعب���ة باالرنب �لطب���ال �لذي 
 – تقدمة”بيكا�س���و  ذكره”�بولين���ري”يف 
غويوم”و�لذي  معر�ض”ب���ول  ماتي����ض”�ىل 
بالن�سب���ة ل���ه يقف ممث���اًل �ملفاج���اأة �لتي تقدم 

�لتحية لنا ونحن على ز�وية �لطريق.
كانت ه���ذه �للعب���ة �لفخمة �ل�سع���ار �حلقيقي 
لويل���ز، وتوقيع���ه �حلقيقي. وعندم���ا �أح�سل 
عل���ى �و�س���كار من �م���ريكا تظهر �م���ر�أة تقف 
على ط���رف ��سابع قدمه���ا ويف فرن�سا عندما 
ل�سموثري����ض،  �ل�سغ���ري  �لن�س���ر  منح���ي  مت 
�عترب �الرنب �البي�ض من �ور�سون ويلز هو 

�و�سكار �الو�سكار�ت، وجائزتي �حلقيقية.
�ك���رر �لقول �ن لغة �سناع���ة �ل�سينما، التكون 
يف �لكلمات. �ملرة �الوىل �لتي عر�ض يل فيها 
فيلم”�الآباء �لرهيبون”كانت يف �سينما �سان 
مارك���و يف فيني�سي���ا، عل���ى هام����ض �ملهرجان 
�لذي من���ه كنت قد �تبعت من���وذج ويلز �لذي 
��ستخدم���ه يف ماكبث وكان يجب �ن �ن�سحب 
من”�لن�س���ر ذو �لر�أ�سن"، كنا جال�سن �حدنا 

بجانب �الآخر.
هو الي�ستطيع �ن يفهم �حلو�ر بالكامل ولكن 
عن���د �دن���ى ف���ارق ب�سي���ط يف �الجت���اه، كان 
ي�سغ���ط على ذر�ع���ي باق�سى م���ا يف و�سعه. 
كان �لعر����ض متو�س���ط �مل�ست���وى النه مل يكن 
هناك مايكفي من �لطاقة �لكهربائية يف جهاز 
�لعر�ض، وبالكاد ي�ستطيع �ل�سخ�ض �ن مييز 
�لوجوه �لتي ه���ي مهمة جدً� يف فيلم من هذ� 
�لنوع. وملا �عتذرت م���ن �جل ذلك، قال يل �ن 
جمال �لفيلم هو �سيء �بعد من �لعن و�الذن، 
واليكم���ن يف �حل���و�ر وال يف جه���از �لعر�ض 
�ل���ذي ميك���ن �ن يكون قد عر����ض ب�سكل �سيئ 

وغري م�سموع، دون تدمري �يقاعه.

فيل���م”�آل  زم���ن  يف  ذل���ك.  عل���ى  �و�ف���ق  �ن���ا 
�أمرب�سون �لر�ئع���ون"، على �سبيل �ملثال، �نه 
ياأخ���ذ �لفكرة �ىل وجهة �يج���اد عالج لل�سحر 
يف تاأث���ري�ت �ل�س���ور �لفوتوغر�في���ة. ولكن 
بع���د م�ساهدة”�الآب���اء �لرهيب���ون”يف مقه���ى 
فلوري���ان على ميد�ن �سان مارك���و، �تفقنا �نه 
يج���ب �ال يذهب �ل�سخ�ض م���ن حالة �لنقي�ض 
يف �ل�سحر و�جلمال �ىل �خرى، الن من �ساأن 
هذ� �ن يكون متامًا مثل ر�سم �ملناظر �لطبيعية 

�لتي �عطت تاأثريً� فوريًا عن �ل�سيخوخة.
يف �حلقيق���ة ال ويلز وال �نا نحب �لتحدث عن 
عملنا. يح�سل م�سهد �حلياة يف �لطريق. كان 
بامكانن���ا �لبقاء ب���دون ح���ر�ك ولوقت طويل 
نر�قب ن�ساط �لفندق فيما حولنا. �ن مثل هذ� 
�جلمود وعدم �حلركة كان مقلقًا للغاية لرجال 
�العم���ال �مل�سغول���ن، و�خل���رب�ء �ملعنين يف 
�سناع���ة �ل�سينما. كان ذلك مث���ل تعذيب طائر 
�جلندول عندما كان يجب على رجال �العمال 
�مل�سغولن و�خلرب�ء �ملتلهفن �ن يكونو� معًا 
و�ن يخ�سع���و� اليقاعه. ب���د�أ �لنا�ض يف �ل�سك 
فينا. و�عترب �له���دوء لدينا على �نه �سكل من 
��س���كال �لتج�س�ض. كان �سمتن���ا مرعبًا ومادة 
متفجرة فع���اًل. �ذ� حدث و�سحكن���ا، كان ذلك 
يوؤخ���ذ على �ن���ه ترويع. ر�أيت رج���ااًل جدين 
ي�ستعجل���ون �خلطى ويتجاوزونن���ا باق�سى 
�سرع���ة، خائفن من �ن يوق���ع بهم. لقد �تهمنا 
��سا����ض  عل���ى  مهرج���ان”�الذى"،  بجرمي���ة 

ت�سكيل ع�سبة.
كان ه���ذ� غ���ري و�قعي �لبت���ة وقريب���ًا جدً� من 
�س���كل �الخت���الل �لعقل���ي �جلماع���ي �ىل ح���د 
مل ��ستط���ع ال �ن���ا وال ويل���ز �ن نرتب لقاء يف 

باري�ض.
يذه���ب ه���و يف طري���ق. �نا �ذه���ب يف طريق 
�آخر. عندما يدخل �ملطعم يخربه �ملالك باأنني 
قد تركت للتو، و�لعك�ض بالعك�ض. كالنا نكره 
�لهات���ف. باخت�س���ار، ��سبح���ت �جتماعاتن���ا 
م���ا يج���ب �ن يقال عنه���ا: معج���زة. وحت�سل 

�ملعجزة عندما يجب �ن حت�سل.
�ساترك �المر لب���از�ن لكي يخربكم بالتف�سيل 
ح���ول ج�سم متعدد �جلو�نب من �لعمل، �لذي 
الينح�س���ر عمله يف �سناعة �ل�سينما، لكن يف 
�ل�سحافة، نكت���ة �لهبوط �ملريخي���ة �ل�سريعة 
لفيلمي”يوليو����ض قي�سر”و”حول  و�نتاجه 
دورً�  كله���ا  لعب���ت  يومًا”ق���د   80 يف  �لع���امل 
كب���ريً�. �ردت تق���دمي ر�س���م �سري���ع ل�سدي���ق 
�ح���ب و�ح���رتم و�لذي ه���و عبارة ع���ن ح�سو 
يف �لكالم حيث يك���ون �ور�سون ويلز معنيًا، 
مبا �ن �سد�قتي و�عجابي هي نف�سها و�حدة 

و�ل�سيء ذ�ته.

جينوتي، 
مي���الد  عي���د  �أروع  �ملي���الد،  عي���د  ه���و 
يف حيات���ي. قلب���ك، ج�س���دك، روح���ك، 
�سع���ادة �لعي����ض و�لعم���ل مع���ك هي كل 
�س���يء بالن�سب���ة يل. مو�س���وع و�ح���د 

هو”�حل�س���ور �لنافع"، و�لذي ال �أو�ف���ق عليه. فهو �سيء 
غ���ري �س���روري. �س���وف �أنظ���ر فق���ط �إىل يدي���ك �ملعطاءة. 
جينوتي، ال ميكنني �أبدً� �أن �أ�سكرك مبا فيه �لكفاية: �سكرً� 
لك، �سكرً� لك على عبقريتك �الأبد�عية، �سكرً� لك على حبنا.

جانك،
�ملكان مادلن 1938م

مع�سوقي جينوت،
لقد �أتيت الأحبك )�أكرث من �أي �سيء يف �لعامل(، لقد �أعطيت 
نف�س���ي �أو�م���رً� الأحبك فق���ط كاأب و�أريدك �أن تعل���م �أن ذلك 

لي�ض الأنني �أحبك ب�سكل �أقل، ولكن الأنني �أحبك �أكرث.
لق���د كن���ت خائفًا- حت���ى �ملوت- م���ن �أن �أريدك ج���دً�، �أن ال 
�أعطي���ك حريتك و�أن �أحتكرك كم���ا �للعبة ]فظاعات �الآباء[، 
�لعر����ض �الأول عل���ى م�س���رح �ل�سف���ر�ء يف باري�ض يف عام 
1938[. ث���م �أنني خ�سيت �أن تكون وقعت يف �حلب ولكنك 
ال تري���د �أن توؤذين���ي. قلت لنف�س���ي �أنه �إن تركت���ك حرً� من 
�ملمك���ن �أن تخ���ربين بكل �سيء، وحينها �س���وف �أ�سري �أقل 
بوؤ�س���ًا مما لو كان لديك �أمر تخفيه عني. ال �أ�ستطيع �لقول 
�أن���ه كان قر�رً� من �ل�سعب �تخاذه - الأن ع�سقي لك خمتلط 
باح���رت�م- الأنه دي���ن يف �أح���رف، مقد�ض تقريب���ًا - والأين 
�أعطيت���ك كل ما باإمكاين تقدمي���ه. ولكني �أخ�سى �أن تتخيل 
�أن هناك كتمان مع���ن بيننا، عدم �رتياح معن - وهذ� هو 

�سبب �أنني �أكتب لك بداًل عن �لتحدث، من �أعماق قلبي.
حبيب���ي جينوت، �سوف �أقول ل���ك مرة �أخرى �أنك كل �سيء 
بالن�سب���ة يل. فك���رة كبتك، و�ال�ستفادة م���ن �سبابك �لر�ئع، 
�ستك���ون فظيع���ة بالن�سب���ة يل. لق���د متكن���ت �أن �أق���دم ل���ك 
بع����ض �البتهاج، و�لذي ه���و �لنتيجة �حلقيقي���ة �لوحيدة 
لتل���ك �مل�سرحي���ة، و�لنتيج���ة �لوحي���دة �لتي �أع���ول عليها 

وتدفئني.
�أعتق���د - �أنك يومًا ما �ستجتمع ب�سخ�ض يف عمرك و�سوف 
تخفيه عني �أو �أنك �سوف متنع نف�سك عن حبه خوفًا من �أن 
تدفعني نحو �لياأ�ض - ولو فعلت ذلك �سوف �أظل غا�سبًا من 
نف�سي �إىل يوم مماتي. فمن �الأف�سل بال �سك حرمان نف�سي 
م���ن جزء �سغري من �سعادتي و�ك�سابك ثقة بنف�سك لت�سبح 
�سجاعًا مبا فيه �لكفاية وت�سعر بحرية �أكرب مما كنت تفعل 
م���ع بابا �أو مام���ا. البد �أنك ر�سدت وجل���ي و�سيقي. فاأنت 
جينوت���ي �لذكي �لذي يع���رف �سيئًا �أو �ثنن. لكن يجب �أن 
�أ�س���رح لك موقفي، لكي ال تفكر لثانية �أن هناك ظالل بيننا. 
�أق�س���م ل���ك �أنني من�سف و�سه���م كفاية لكي ال �أك���ون غيورً� 
�أب���دً�، وهذ� يجربين على �لعي����ض يف �تفاق مع �الإله �لذي 
ن�سل���ي له. لقد وهبنا هذ� �الإله �لكثري و�سيكون من �خلطاأ 

�أن نطل���ب منه �ملزيد. �أعتق���د �أن �لت�سحيات جتد مكافاآتها، 
ال توبخن���ي، ي���ا مالكي �جلمي���ل. �أرى من خ���الل �لطريقة 
�لتي تنظر بها �إىل وجهي �أنك تعرف �أن ال �أحد يحبك �أكرث 
مني - و�أنني يجب �أن �أ�سعر باخلجل من و�سع �أدنى عقبة 
كهذه يف طريقك. جينوتي �أع�سقني كما �أع�سقك وو��سني. 
��سغطني على قلبك. �ساعدين الأكون قدي�سًا، الأكون جديرً� 

بك وبنف�سي. �أنا �أعي�ض فقط من خاللك.
يونيو 1939

حبيبي جينوت،
�أتو�س���ل �إلي���ك �أن تقر�أ ه���ذه �لر�سال���ة كما كتب���ت، بروحك 
�جلميل���ة وبحبن���ا، و�أن ال جتد فيها ظاًل للغ���رية، �ل�سعور 
بالوح���دة، م���ر�رة �لك���رب، �ل���خ. �أنا بائ����ض جدً�، ج���دً�، يا 
جينوت���ي، الأن �حل���ظ �ساع���دين جلعل���ك م�سه���ورً� و�الآن 
�جلميع يحبونك... حقيقة �أنك تخرج با�ستمر�ر مع �سبية 
يف مث���ل �سنك ه���ي �أم���ر ر�ئع. ل���و ُكنت مث���ل مريكانتون، 
جيلربت ]مريكانتون وجيلربت جيل، ممثلن �سباب[، وما 
�إىل ذل���ك، لكنت ر�أيت �الأمر كدقة، عم���ل، فرح. لكن �ل�سيء 
�ل���ذي متنع���ك بر�ءت���ك عن روؤيت���ه ه���و �أن ه���ذه �لع�سابة 

�ل�سغ���رية �لتي تخرج برفقتها ط���و�ل �لوقت هي، يف نظر 
�الآخرين، ع�سابة من �ملبتزين، �ل�سبية �لعاطلن، �لذين ال 
ي�ستحقونك، و�لذين يرفعهم وجودك يف حن �أن وجودهم 
يح���ط منك. �أنا ال �أق���ول لك هذ� الأنه ما قيل. لقد �أخربت كل 
م���ن حدثني عن هذ� �ملو�س���وع بنف�ض ما �أقوله لك �الآن. �أنا 
�أق���ول لك هذ� الأنن���ي �أردت حتليل �سيق���ي، الأعرف من �أين 

ياأتي وما �إذ� كانت دو�فعه دنيئة.
ال. ل�س���ت متاأك���دً� م���ن ك���وين حمقًا. الح���ظ �أنن���ي ال �أطلب 
من���ك �أن تدي���ر ظه���رك له���وؤالء �الأ�سدقاء �جلدد. ب���ل �أطلب 
من���ك �أن متار����ض نف�ض �حلر�ض �ل���ذي مار�ست���ه �أنا عندما 
كنت مرتبطًا بهم يف �ملا�س���ي. عادة باأن تنتظر �إ�سارة قبل 

�الندفاع لروؤيتهم.
هذه �ملحادثة لي�ست الأجل���ك. ذ�ئقته لي�ست الأجلك. �أ�سلوب 
حيات���ه لي�ض الأجل���ك. �أنت ت�سوره وكاأن���ه �الأمري �ل�ساحر. 
ولك���ن يف عين���ي وعيون �الآخري���ن هو جم���رد طفل عاجز 

لي�ض له مكان يف هذ� �لعامل، وك�سول يف وجه �لقدر.
خ���ذ ه���ذ� �لقلب. �فت���ح عيني���ك. فك���ر. فك���ر يف عملي، يف 
م�سرحياتن���ا وم�ساريعن���ا، نقاءن���ا، �خل���ط �مل�ستقيم �لذي 
م�سين���اه - وع���ادل ذلك �سد قلق���ي �ملخيف م���ن معرفة �أنك 
د�ئمًا غائب عن غرفت���ك و�أنك فررت نحو �أولئك �ل�سيادين 
�لذي���ن يهينون���ك دون �أن تعي ذل���ك. ال تغ�سب مني لكوين 
�سريح حيال �الأمر. لقد كابدت عناًء �سديدً� قبل كتابة هذه 
�ل�سط���ور. �سيكون من �الأ�سهل بالن�سب���ة يل �أن ��ستفيد من 
لطف���ك و�أبقى �سامت���ًا حيال كل �سيء. تاأم���ل هذه �ل�سطور 

وجد �جلو�ب بنف�سك. ال تخرتع و�حدً� يل.
جانك

ملحوظة؛
يا جينوت حماقة �لع�ساق هائلة، رتيبة، حيو�نية، جنمية. 
م���اذ� علي �أن �أفعل؟ كيف ميكن �أن �أجعلك تفهم �أنني مل �أعد 

موجودً� دونك.
منزلنا

متوز 1939

عن �الهر�م

مالكي الجميل.. 
خطاب��ات ح��ب ج��ان كوكت��و إل��ى ج��ان ماري��ز

ترجمة: سماح جعفر

جان كوكتو يكتب عن أورسون ويلز
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رئي�س جمل�س �لإد�رة
رئي�س �لتحرير 

ترجمة: مها محفوض محمد

ترجمة واعداد: عدنان المبارك

ول����د ج����ان كوكت����و ع����ام 1889 وع����رف �ل�سهرة من����ذ �لعام 
1905 ح����ن دخ����ل �ل�سالون����ات �الأدبية �لباري�سي����ة و�سغل 
�أروقته����ا حي����ث �أقام عالقات �سد�قة م����ع كل من �آن دونو�ي 
و�أدمون ري�ست����ون ومار�سيل برو�س����ت وفر�ن�سو� موريال 
ومت عر�����ض م�سرحيته»�الأم����ري �لطائ�����ض« ع����ام 1910 على 
�إح����دى خ�سبات �مل�سارح �لباري�سية قبل �أن ي�سهم يف �أعمال 

�لباليه �لرو�سية.  
�رتب����ط قبل مئ����ة عام م����ن �الآن ب�سد�ق����ة م����ع بيكا�سو ومع 
�ل�ساع����ر �أبو لين����ري وماك�ض جاكوب وبلي����ز �ساندر��ض كما 
وق����ف �إىل جانب �لت�سكيلين �لتكعيبي����ن ود�فع عن �إيغور 
تر�فن�سك����ي وج����ورج �أدري����ك وفر�ن�سي�����ض بولينك وخالل 
�حلرب �لعاملية �الأوىل �أخرج عدة م�سرحيات من تاأليفه كما 

كتب يف �لنقد و�لتحليل �الأدبي.  
ع����ام  وت����ويف   1955 ع����ام  �لفرن�سي����ة  �الأكادميي����ة  دخ����ل 
�لي����وم  حت����ى  تعر�����ض  ماز�ل����ت  م�سرحيات����ه  لك����ن   ،1963
مث����ل »ثور ف����وق �ل�سطح« و»عر�س����ان برج �إيفي����ل« و»�الآلهة 
�لطاول����ة  �إن�سانية”و»فر�س����ان  �ل�سيطانية”و»�أ�س����و�ت 

�مل�ستدي����رة« و»ماأ�ساة �سعرية عنو�نه����ا �لوحو�ض”و�أعمال 
كثرية غريها فيها �مليثولوجي����ا �الإغريقية و�لعرب و�الأمثال 
و�لتاري����خ و�لوثائ����ق حت����ى لق����ب كوكت����و بر�ئ����د �مل�س����رح 

�لطليعي.  
كان وقوف����ه �إىل جان����ب ج����ان جيني����ه يف حمنت����ه مدويًا... 
ورغ����م �أن كوكتو مالأ �لدني����ا و�سغل �لنا�ض �إال �أن �ل�سهرة مل 
ت�سب مقتاًل يف �إبد�عه وبقيت �أخالقه على م�ستوى موهبته 
وق����د �سرح قبيل وفاته لكوكو �ساني����ل: �ستبقى �أعمايل بعد 

رحيلي قيد �الكت�ساف.  
ورغ����م �أن����ه تعاطى �الأفي����ون �إال �أن كان يتاأثر كث����ريً� لفقد�ن 
�أ�سدقائ����ه �ملقربن �أمثال رميون ر�ديفي �ساحب »�ل�سيطان 
يف �جل�س����د« و�ل����ذي رحل �إث����ر �إ�سابته بالتيفوئي����د بعد �أن 
ن����ال �إعجاب م�ساه����ري ع�سره خا�سة بيكا�س����و �لذي و�سفه 

باالأديب �لذكي.  
ت����رك كوكت����و ب�سم����ات عميق����ة يف تاري����خ �ل�سينم����ا حت����ى 
�عتربه �لربيطاين �أول�سون ويلز خمرتع �لنهج �جلديد يف 
�ل�سينما حيث �أدخل �حللم �إىل �ل�سينما عندما �جتاز �ملمثل 
ج����ان ماري����ه �مل����ر�آة يف فيل����م »�أورفيو�ض«، و�س����ع يده يف 
»حمام م����ن �لزئبق”وكان �مل�سهد �لذي عرب عن �إبد�ع كبري، 
ويف خم�سيني����ات �لقرن �ملا�سي تبنى كوكتو �ل�ساب تريفو 
فدرب����ه و�أطلق����ه يف �سماء �لف����ن �ل�سابع لدرج����ة �أن عائد�ت 

»400 �سربة« مولت فيلمه �ل�ساعري »و�سية �أورفيو�ض«.  
ال ي����ز�ل كوكت����و يتمت����ع وخا�س����ة يف �لياب����ان لي�����ض فق����ط 
باالإعج����اب �إمن����ا باالنبه����ار حت����ى �عت����ربوه �أيقون����ة �لف����ن 
�ل�سينمائ����ي يف �أوروب����ا وي����زور �سريح����ه �سنوي����ًا مئ����ات 

�ليابانين من �ملثقفن.  
ل����ه ر�سومات على غر�ر �أ�سع����اره �لتي كانت �سدى للق�سائد 

�ليابانية»هايكو«.  
تق����ول �سيلي����ا برنا�سك����وين �مل�سوؤول����ة ع����ن متح����ف ج����ان 

كوكتو:  
كان كوكت����و يق����ول: �إن �ل�سع����ر�ء الير�سم����ون ب����ل يفككون 
�لكتاب����ة ليعيدو� �سياغتها من جدي����د، وكان كوكتو خطاطًا 

يف �أوقات فر�غه ينفذ ر�سوماته باحلرب �لنا�سف.  
�لي����وم ومن خ����الل ه����ذ� �ملتح����ف �جلدي����د مت ت�سكيل جلنة 
خا�سة لالإ�سر�ف على مري�ث����ه وو�سيته، وقد بادر ع�سر�ت 
�ملثقف����ن و�ملعجبن باأدب جان كوكت����و للتعرف على تركته 
وخمطوطات����ه ور�سومات����ه �لت����ي مل تك����ن معروف����ة �أثن����اء 

حياته.  
كم����ا ي�ستقط����ب �ملتحف ع����ددً� كب����ريً� من �ملهتم����ن بالرت�ث 

�مل�سرحي و�لفن �لت�سكيلي �ملتميز.  
عن امل�سري اليوم

بولي�سية. قطط  التوجد  �أنه  يف  �ل�سبب   يكون  وقد  �لكالب،  على  �لقطط  �أف�سل  – �نا 
– وحت���ى �أك���رب عمل �أدب���ي هو باالأ�سا�ض لي�ض �سيئا  �آخر �سوى �أبجدية مرمية هناك وهناك 

بفو�سى.
�لنهار. و�سح  يف  �لقمر  �سوء  يظهر  �أن  يف   يرغب  من  هو  – �ل�ساعر 

مات. بك�ض  منتهية  �سطرجن  لعبة  هي   masterpiece/ Chef-D’oeuvre – �لتحفة 
– �حلقيق���ة �لعاري���ة  ال ت�سح���ر �لنا�ض �ال �ىل �لن�سف ومثلما  �الأخرى  �مل�سببة  ب�سّر  لي�ض 

فيها �سوى ن�سف �حلقيقة.
�الأغلبية. ور�أي  �حلقيقة  بن  �خللط   ينبغي  – ال 

�لغرماء. مع�سكر  يف  غالبما  �لطليعة  تقف  و�ل�سيا�سة  �لفن  – يف 
– يف حياة كل �ن�سان نال �ل�سهرة  هناك �سيئان – �الأول خميف و�لثاين فظيع. �ملخيف حن 

يتعرف عليه �جلميع يف كل مكان، و لثاين حن ال يتعرف عليه �أحد.
�الأكرثية. هو  و�لثاين  ومبتكر  حكيم  �الأول  �ملخرجن:   من  نوعان  – هناك 

– �الأ�سل���وب ل���دى بع�سه���م طريقة معق���دة لقول �أ�سي���اء ب�سيطة، ولدى الأخ���ر طريقة ب�سيطة  
لقول �أ�سياء معقدة.

– يلّون �الأطفال ب�سورة ر�ئعة  لكنهم ي�سبحو� 
ب�سرعة كبرية و�لدين.
�الأذن. �سكل  – لل�سّر  

و�الأخ���رى  �لكب���رية  �ملدين���ة  ب���ن   – �لف���ارق 
�ل�سغ���رية  �أن يف �لكب���رية ميك���ن روؤي���ة  �أك���رث 

ويف �ل�سغرية �سماع �أكرث.
– �لرتبي���ة �جلي���دة  تعتم���د على كي���ف يثمن 
�الن�س���ان عالي���ا  نف�س���ه  وكي���ف  يق���در قلي���ال  

�الآخرين.
�لرغبات. من  �أف�سل  تكون  �أن  �الأفكار  – على 

– �ل�سمري ال مينع �خلطايا  بل يعرقل �لتمتع 
بها.

�ل���ذي  �ملج���رى  ع���ادة،  ميت���دح،  ال  �ملنب���ع   –
�أختاره �لنهر.

–  قلي���ل ه���و �أن يك���ون �حل���ق مع���ك، فحت���ى 
�ل�ساع���ة  �لتي التدق  يك���ون معها �حلق  مرتن 

يف �ليوم.
تفكر. �أخذت  �حلماقة   �أن  ع�سرنا  – در�ما 
مّر. �لت�ساوؤم  �أن  حن  يف  �أعمى  – �لتفاوؤل 

�ل���ر�أي يف مو�سوع  �لتعب���ري عن  �أرغ���ب  – ال 
كل���ى  يف  �أ�سدق���اء  فل���ي  و�جلحي���م،  �ل�سم���اء 

�ملكانن.
– لالأطفال قوة �سحرية كي يحّولو�  كل �سيء 

�ىل ما يرغبون فيه.
– �الن�س���ان متح�س���ر بالقدر�ل���ذي يفه���م  فيه 

�لقطة.
�أ�سي���اء قبيح���ة غالبم���ا ت�سبح  – �لف���ن ينت���ج 
جميل���ة مع م���رور �لوقت. و�ملو�س���ة من نلحية 
�أخرى تنت���ج �أ�سياء جميلة ت�سبح د�ئما  قبيحة 

مع مرور �لوقت.
�مل���رء يف �حلي���اة وحتى  يفعل���ه  �س���يء  – كل 
�حل���ب، يح���دث  وكاأن قط���ار� �سريع���ا ي�ساب���ق  
�الأفي���ون يخ���رج  �أ�سع���ل  �مل���وت، و�ذ�  �س���وب 
م���ن �لقط���ار وه���و يف �نطالقت���ه. وه���ذ� يعني 
�الأرتب���اط ب�س���يء �آخ���ر لي����ض ه���و �حلي���اة وال 

�ملوت.
د�ئما. �حلقيقة   يقول  كذ�ب   –  �ل�ساعر 

-�أنا �أوؤمن باحلظ  و�اّل هل ت�ستطيع �أن تو�سح 
يل  �لنجاحات �لتي يحققها من ال حتبهم.

– م���ا ينتق���ده �جلمهور  فيك �منا يعبده، فهو 
�أنت.

– من���ذ ي���وم والدت���ي  يبد�أ موت���ي �سريه.�نه 
ي�سري نحوي  بال عجلة.

 – �لفن زيجة �لوعي  و�لالوعي

كوكتو.. صاحب المسرح الطليعي: 

ستبقى أعمالي بعد رحيلي قيد االكتشاف

مع احتفال املرسح العاملي هذا العام بروائعه تم تدش��ني متحف 

يحم��ل اس��مه قب��ل أيام، ومل يك��ن فقط كاتب��ًا مرسحي��ًا بل كتب 

الش��عر وعمل يف الس��ينام واحرتف التش��كيل لي��رتك بصامته يف 

الحركة الس��وريالية رغم حقد الرسياليني كأندريه بروتون عىل هذا 

الدراماتولوجي الحدايث الذي أسس مجالت أدبية عدة.

إنه جان كوكتو وّش��ام األدب العبقري اس��تحق عن جدارة أن يرفع 

متحف شعاراته وطروحاته اليوم.  

كوكتو ج��ان  ش��ذرات.. 
)1963 – 1889( 

كاتب ومرتجم راحل



»�أن���ا كذب���ة تق���ول �حلقيق���ة د�ئمًا!”بهذه 
�لكلم���ات عّرف ج���ان كوكتو نف�س���ه، فهو 
�أح���د �أط���رف �ل�سخ�سي���ات �لت���ي عرفه���ا 
�الأدب �لفرن�سي �حلدي���ث و�أكرثها تعددً� 
يف �ملو�ه���ب، فقد كان م�سرحي���ًا ورو�ئيًا 
و�ساعرً�،وتع���اون  و�سينمائي���ًا  ور�سام���ًا 
م���ع مو�سيقي���ن مث���ل �إريك �سات���ي، ومع 
ر�سامن مث���ل بيكا�سو، وم���ع �سينمائين 
مثل لوي بونويل وغريهم من �سخ�سيات 
�لنخب���ة �ملثقفة يف باري�ض يف فرتة بد�ية 
�لق���رن �لع�سرين �لت���ي �أطل���ق عليها ��سم 
»�ل�سن���و�ت �ملجنون���ة”، و�س���ار ع�س���وً� 
يف �الأكادميي���ة �لفرن�سية عام 1955.ولد 
ج���ان كوكتو يف بلدة ميزون   وتويف يف 

باري�ض.
 بد�أ حياته �الأدبية بكتابة �ل�سعر �لتقليدي، 
ث���م تط���ور نح���و �أ�س���كال �أكرثحري���ة كما 
�لدي���ن«   ع����الء  »م�سب���اح  جمموع���ة  يف 
)1909(، و»�الأمي����ر �لطائ����ض«  و»رق�سة 
�سوفوكلي����ض«  )1912(. ب���د�أ بع���د ذل���ك 
و�لتكعيب���ي  �مل�ستقبل���ي   �ل�سع���ر  كتاب���ة 
�لرج���اء  »ر�أ����ض  يف  كم���ا  و�لد�د�ئ���ي   
�ل�سال���ح«  و»�أ�سع���ار” يف تلك �لفرتة كان 
قد بد�أ بكتابة رو�ياته �الأوىل �لتي حتمل 
�أبعادً� خر�في���ة وماأ�ساوي���ة ورمزية مثل 

»�لبوتوماك” 
�ملخ���ادع«   و»توم���ا   1919-1913(
)1922(  و»�النزي���اح �لكب���ري” )1923(، 
و»�الأوالد �ملرعب���ون” )1929(، و»نهاي���ة 
�لبوتوم���اك”   )1940يف ه���ذه �الأعم���ال 
�لرو�ئية تب���دو �سخ�سياته حاملة ت�سيطر 
عليها قوى مرعب���ة وتتنازعها �لتوجهات 
�ل���ذي  للق���در  وتخ�س���ع  �ملتناق�س���ة، 
ياأخ���ذ حياله���ا �أ�س���كااًل عدي���دة. وق���د كان 
كوكتوق���ادرً� يف كل �أعمال���ه عل���ى �بتكار 
�ل�سطح���ات �خليالي���ة �لغريب���ة، كم���ا يف 
م�سرحية »عر�سان ب���رج �إيِفل” )1921(، 
وعلى ت�سوي���ر �لعو�طف �لقوية، كما يف 
”   )1930  وعلى �عتماد  »�ل�سوت �لب�سري
�سيغ���ة م�س���رح �لبولڤار   كم���ا يف »�الآباء 
�ملرعب���ون و�سيغة �لدر�م����ا �لرومن�س�ية، 
كم���ا يف »�لن�س���ر ذو �لر�أ�س���ن” لكنه برع 
�مل�سرحي���ات  مو�سوع���ات  ��ستع���ادة  يف 
�الإغريقي���ة يف �سياق معا�سروطرحها يف 
تد�خ���ل ذكي ومق�سود بن �لع�سر �لقدمي 
و�لع�س���ر �حلدي����ث كم����ا يف »�أنتيغ���ون«   
و»�أورفيو����ض«   و»�أوديب ملك�ًا«   و»�الآلة 

�جلهنمية”  )1934(، و»باخو�ض” 
وج���د كوكت���و يف تقني���ات �ل�سينم���ا م���ا 
يلب���ي جنوح���ه �إىل �ل�سح���ر و�لغر�ئبية، 
و��ستخدم يف �أفالمه �الأ�ساطري �ليونانية 
ومو�سوع �حلب �ل���ذي اليتحقق �إال فيما 
ور�ء �لزم���ان و�مل���كان. ومن �أه���م �أفالمه 
»�لع���ودة �الأبدية«   و»�جلميلة و�لوح�ض« 
�أورفيو����ض«     و»و�سي���ة  و»�أورفيو����ض« 

.)1959(
كتب كوكت���و �أي�س���ًا در��س���ات نقدية مثل 
»زيارة ملوري�ض باِر����ض” )1921( و»�سر 
�ملهن���ة” )1932(، كما ل���ه موؤلفات حتمل 
طاب���ع �ل�سرية �لذ�تية مثل »يوميات رجل 
جمهول”  و»�سعوبة �لوجود”  )1953( 
و»�أفيون«   و»�لكتاب �الأبي�ض” )1928(. 
وكان كوكت���و يزي���ن �أعمال���ه بر�سوم���ات 

تو�سيحية لها طابع مميز، ور�سم يف
�سنو�ت���ه �الأخ���رية لوح���ات عل���ى جدر�ن 
كني�سة �سان بيري يف فيلرب�ن�ض �سور مري    

  )1957(

جان كوكتو


